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VOORWOORD
en toch volGt de klik (noG) niet…

Voor de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO, ILO: International Labour Organization) is 
armoede niet alleen een probleem van te weinig inkomen, armoede berooft mensen van hun 
waardigheid, het maakt hen kwetsbaar voor honger, fysieke en mentale uitdagingen, mensen-
rechtenschendingen en uitsluiting.

De laatste ILO1-studie laat weinig aan de verbeelding over. De relatieve armoede is sedert de 
fi nanciële crisis in de Europese Unie met 1 procentpunt toegenomen, 123 miljoen mensen 
zijn arm. De ILO defi nieert armoede als een inkomen dat lager is dan 60% van het mediane 
inkomen in de regio. In de OESO-landen (rijke landen verenigd in de Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling) leven 300 miljoen mensen in armoede. Bovendien 
is er de erosie van het inkomen van gezinnen in de middenklasse. Dat betekent dat de groei 
zoals die nu wordt verdeeld niet volstaat om de armoede te verminderen.

In ontwikkelingslanden en opkomende economieën samen stijgt de relatieve armoede even-
eens. Meer dan 36% van de wereldbevolking (2 miljard) heeft een inkomen van minder dan 
3,10 dollar (in koopkrachtpariteit). Er was nochtans vooruitgang geboekt, we komen van 4 
miljard mensen in 1990, maar het positief effect van de Milennium-doelstellingen van de VN 
dreigt terug te lopen, vooral door het gebrek aan waardig werk.
 
Sedert 2015 zijn we onderweg om in 2030 de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN te bereiken. Doelstelling 1 is “Geen armoede”. Daar is 600 miljard dollar per jaar 
voor nodig. Dat kan niet met sociale uitkeringen alleen, dat vraagt ook meer en betere banen, 
daarom vreest ILO directeur-generaal Guy Ryder dat die doelstelling nu reeds in gevaar is.

We stoten zwaar tegen de grenzen van de groei door overbevraging en uitputting van de 
natuurlijke rijkdommen van de aarde, ecosystemen en milieu. Herverdeling is de enige uit-
komst. Daarom wordt de huidige ongelijkheid niet alleen door sociologen, historici en fi lo-
sofen maar ook door zowel progressieve als conservatieve economen als een megaprobleem 
geduid. Zonder een echte aanpak van het probleem zullen samenlevingen en economieën 
steeds meer barsten van vertonen en dat onder verschillende vormen. Het volstaat de trends 
in de wereldactualiteit te volgen om die breuklijnen waar te nemen: oorlogen, terrorisme, 
staatsgrepen, populisme, toenemende migratiestromen, … . 
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De ILO klopt al vele jaren op de nagel van de strijd tegen ongelijkheid, sedert kort gevolgd 
door de OESO en internationale financiële instellingen als het Internationaal Muntfonds 
(IMF) en de Wereldbank. En toch volgt de klik (nog) niet, hun mooie woorden worden niet 
omgezet in beleid, het tegendeel is waar, financiële instellingen blijven de noodzakelijke 
sociale correcties en sociale en ecologische regulering van globalisering en vrije markt tegen-
werken. Toenemend worden in Europa en elders organisaties die voor herverdeling en tegen 
armoede opkomen in het verdomhoekje gezet.

Als we voortgaan op de berichtgeving zou het bij ons goed lopen met de verdeling. Het is 
waar dat 96% van de werkenden in “normale statuten” vrij goed beschermd is door col-
lectieve arbeidsovereenkomsten. Maar het probleem situeert zich vooral bij de mensen aan 
de rand van de arbeidsmarkt, “werkarme” gezinnen (volgens professor Bea Cantillon 10% 
van alle gezinnen), laagopgeleiden, mensen met een migratiegeschiedenis, alleenstaan-
den: vooral vrouwen met kinderen. Zij hebben een armoederisico van 62%.2 Zij hebben het 
moeilijk een werk te vinden dat een waardig inkomen en stabiliteit biedt. Zij vallen ook vlug 
van werkloosheidsuitkering op leefloon en tussen de andere groter wordende mazen van 
welvaartsstaat en sociale zekerheid. Op breed maatschappelijke steun kunnen ze niet te veel 
rekenen want het “individueel schuldmodel” is inmiddels diep ingeworteld onder de leuzen 
“sociale zekerheid: van hangmat naar vangnet” of “sociale zekerheid voor de mensen die het 
echt nodig hebben”. 

Onze samenleving heeft daarom nood aan een gepaste medicatie, dat zijn de “Decennium-
doelen2017” met onder meer de Armoedebarometers. 

Decenniumdoelen2027 is een noodzakelijke opvolger om het publiek te informeren en te 
sensibiliseren over de reële evolutie van armoede, verdeling, om de relatie tussen realiteit 
en beleid te duiden en om de verzwakkende impact van het sociaal middenveld op sociale 
zekerheid en sociaal en economisch beleid tegen te gaan.

Veel succes.

Luc Cortebeeck
voorzitter Raad van Bestuur Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

 
1 ILO: “World Employment and Social Outlook 2016”;

2 Bea Cantillon en Linde Buysse: “De Staat van de Welvaartsstaat”; Acco; 2016.
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INLEIDING

1. waarom een armoedebarometer?

Decenniumdoelen2017 is het samenwerkingsplatform van dertien organisaties uit 

het brede middenveld dat de leefsituatie van mensen in armoede structureel wil 

verbeteren. 

In 2007, tien jaar geleden, schoof dit uniek samenwerkingsverband zes beleidsdoe-

len naar voren:

1. een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm;

2. een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt;

3. voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Euro-

pese armoederisicodrempel bereikt;

4. een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 

eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn;

5. een daling tot 3% van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in 

alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen;

6. mensen in armoede verbreden hun netwerken.

Op basis van onze zes beleidsdoelen werd vanaf 2007 een jaarlijks Armoedebaro-

meter ontwikkeld. Deze zes doelen vertaalden we in meetbare indicatoren die het 

ons mogelijk maken de evolutie van de armoede in kaart te brengen en een duide-

lijk beeld te krijgen van de gevolgen van het beleid. 

Decenniumdoelen wilde immers vanaf de start het beleid kritisch opvolgen.

Opvolgen betekent monitoren: wat zijn de gevolgen van het gevoerde beleid op de 

gezondheid, het wonen, het werken, … voor mensen die leven in armoede of op de 

grens van armoede?

De Armoedebarometer is dus meer dan een knipperlicht. We meten ook de tempe-

ratuur van ‘de staat van armoede’. We houden elk jaar de cijfers bij en evalueren 

telkens het gevoerde beleid met de bedoeling het bij te sturen door concrete alter-

natieven voor te stellen.



7

In 2007 was de Armoedebarometer een 

innovatie. Voor de eerste keer in Vlaan-

deren en België werd het beleid op een 

dergelijke wijze opgevolgd. Uiteraard 

kregen we navolging. Zowel de Vlaamse 

als de federale regering publiceren nu 

elk jaar hun eigen armoedemonitor. 

De Armoedebarometer is sinds 2007 

geëvolueerd. Kinderarmoede krijgt sinds 

2011 de nodige aandacht. Want kinde-

ren die in armoede leven, lopen al vroeg 

in hun leven achterstand op. Ook de 

kleur van armoede volgen we sindsdien 

nauwgezet op. Want mensen met een 

migratieachtergrond vinden in het rijke 

Vlaanderen zelden een warme thuis.

Dit is de tiende en laatste Armoedebarometer.

We rapporteren niet alleen over het voorbije jaar maar besteden vooral aandacht aan 

10 jaar armoedebeleid.

Wat betekent 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid voor mensen die leven in armoede 

of aan de rand van armoede? 

We evalueren 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid en 10 jaar armoede-ambities van 

de vele regeringen die Vlaanderen en België in deze periode heeft gekend : de 

Vlaamse regering Peeters I en II, de regering Bourgeois en de federale regeringen 

Leterme I en II, Di Rupo en de regering Michel. Regeringen die politiek verschil-

lend zijn samengesteld en ook telkens een andere minister of staatssecretaris voor 

armoedebestrijdingsbeleid hebben. Verschillende regeringen met telkens weer am-

bitieuze doelstellingen om de armoede ‘fors’ terug te dringen. Deze ambities vinden 

we terug in de regeerakkoorden en in internationale overeenkomsten of pacten met 

de samenleving en zijn dus een onderdeel van een evaluatie van 10 jaar armoede-

bestrijdingsbeleid.

Hoe langer hij moet zoeken

hoe minder kansen hij krijgt.
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2. Goede voornemens en mooie beloftes

Deze ambities en doelstellingen van de regeringen hebben we ‘au serieux’ genomen. 

Regeerakkoorden zijn er immers om uitgevoerd te worden. Het zijn overeenkomsten 

tussen regering, parlement en de samenleving. Bovendien bevatten ze beleidsvoor-

nemens en concrete maatregelen met betrekking tot armoede. Voor de samenleving 

zijn regeerakkoorden bijgevolg geen vodje papier. 

Welke waren en zijn deze beleidsvoornemens?

2.1 De sociale minima tot de armoedegrens verhogen … of niet?
De federale regeringen hebben steeds forse uitspraken gedaan met betrekking tot 

het verhogen van alle sociale minima zoals het leefloon. Een kort overzicht:

Premier Leterme beloofde 2 miljard euro te zullen uittrekken om de sociale uitkerin-

gen boven de Europese armoedegrens te brengen. Want: “Ook met een leefloon moet 
men menswaardig kunnen leven. En dat is geen onbetaalbare belofte.” De voorzitter 

van CD&V stelde het in 2008 scherp: “In Vlaanderen mag geen plaats zijn voor een 
vierde wereld”.1 En de toenmalige staatssecretaris voor armoedebestrijding, Jean-

Marc Delizée, zei ongeveer hetzelfde: “Er zijn te veel armen in ons land. Ik wil de 
sociale uitkeringen verhogen tot ze boven de armoededrempel zijn uitgetild.”2 

De volgende bevoegde staatssecretaris3 bevestigde deze ambitie:

“Ja, dat bedrag is schandelijk laag. Een alleenstaande krijgt een leefloon van 725 
euro terwijl de Europese armoedegrens op 878 euro ligt.”

Sindsdien herhaalden de daaropvolgende ministers of staatsecretarissen deze uit-

spraken en verklaringen. Blijkbaar ontdekte men, vooral na de economisch-financië-

le crisis van 2008, dat er wel degelijk iets aan de hand was in de samenleving. 

Maar van al die voornemens kwam weinig of niets in huis. 

In haar regeerakkoord maakt de regering Michel zich sterk dat “ze de minimale 
sociale zekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van 
de Europese armoededrempel zal brengen ”. Een beleidsintentie die niet concreet 

wordt ingevuld en die de huidige staatssecretaris van armoedebestrijding, Zuhal 

Demir, inspireerde om deze belofte opnieuw te omschrijven. “Tot de armoedegrens” 

werd “in de richting van de armoedegrens”. 
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In een interview in Knack4 zwakte staatsecretaris Zuhal Demir zelfs deze ‘in de 

richting van’ verder af: “in de twee jaar die ons in deze regeerperiode nog resten, 
hebben we daar eenvoudigweg het geld niet voor”. Om wat verder ‘de verhoging tot’ 

volledig te relativeren: “maar denkt u nu echt dat we armoede uit de wereld kunnen 
helpen louter door de uitkeringen van 800 naar 1150 euro op te trekken? Relevant 
is ook wat mensen met hun geld doen. Je kunt elke maand 4000 euro verdienen en 
nog arm zijn.”

 

Niet enkel in de federale regeerakkoorden vinden we forse formuleringen en doel-

stellingen.

In het kader van de Europa 2020-strategie5 heeft België vooropgesteld de bevolking 

met een risico op armoede of sociale uitsluiting met 380.000 personen te laten 

dalen tussen 2008 en 2018. België heeft zich ook geëngageerd tegen 2030 het 

aandeel van de bevolking die in armoede leeft te halveren. Dit engagement vloeit 

voort uit de Sustainable Development Goals6. Het Planbureau concludeerde dat bij 

ongewijzigd beleid de regering haar doelstelling niet zou halen: “In 2015 liep 21,1 
% van de bevolking of 2,336 miljoen personen een risico op armoede of sociale 
uitsluiting. De projectie voorziet een lichte daling tot 2,232 miljoen personen in 
2018. Dat is 418 000 personen meer dan het streefcijfer van 1,814 miljoen per-
sonen dat België heeft vooropgesteld in het kader van de Europa 2020-strategie. 
Tegen 2030 wordt een verdere daling voorzien tot 16,1 %. België zou tegen 2030, 
in het kader van de Sustainable Development Goals die in 2015 unaniem goedge-
keurd zijn door de VN, 10,6 % beogen.”7

2.2 Kinderarmoede zal gehalveerd worden … of niet?
Ook Vlaanderen weet alles van armoededoelstellingen. In het Pact 20208 wordt 

het zo geformuleerd: “Vlaanderen voert een ambitieus beleid gericht op het voorko-
men en remediëren van armoede dat alle aspecten van uitsluiting en achterstelling 
aanpakt. Er komt een meer geïntegreerde aanpak van het armoedebeleid in de ver-
schillende beleidsdomeinen en een doeltreffende horizontale afstemming. In 2020 
scoort Vlaanderen op het vlak van armoedebestrijding als beste van de EU-27.” 

En verder in de tekst: “In 2020 ligt het aandeel inwoners dat leeft in armoede en 
geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting laag in vergelijking met de best pres-
terende EU27-landen. Dit houdt in dat in 2020 in Vlaanderen elk gezin ongeacht 
de samenstelling, minstens een inkomen heeft dat de Europese armoederisico-
drempel bereikt. In 2020 is er een duidelijk resultaat merkbaar van een intensieve 
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bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 
op meerdere gebieden. Het betreft resulta-
ten van investeringen in sociale woningen, 
onderwijs en opleiding van kansengroepen, 
ziektepreventie bij kansengroepen, … Deze 
inspanningen resulteren o.m. in een halvering 
van het aantal kinderen dat geboren wordt in 
armoede, een beperking van de laaggeletter-
heid tot 3% en op het vlak van huisvesting in 
een substantiële verhoging van de woonkwa-
liteit in 2020 door halvering t.a.v. 2006 van 
het aandeel van de bevolking dat een woning 
betrekt met twee of meer structurele gebre-
ken en/of een gebrek aan basiscomfort, o.a. 
door de creatie van minstens 43.000 bijko-
mende sociale huurwoningen zoals bepaald 
in het decreet Grond- en pandenbeleid.”9

Het Pact 2020 spiegelde zich aan de Decenniumdoelen. Sommige doelstellingen 

zijn letterlijk overgenomen, andere in afgezwakte vorm. Soms werden ze scherp 

verwoord in een aantal interviews: “Eén op de acht Vlamingen leeft onder de armoe-
derisicogrens. We hebben geen tijd te verliezen als we van Vlaanderen een topregio 
inzake armoedebestrijding willen maken.”10

En In 2011 alarmeerde de kinderarmoedecijfers de Vlaamse regering: “De Vlaamse 
armoedecijfers zijn ‘zorgwekkend’, voor kinderarmoede zijn ze zelfs ‘alarmerend’, 
gaf de bevoegde minister Lieten toe. 

De huidige regering Bourgeois wil de armoedebestrijding anders aanpakken, “meer 
structureel en minder projectmatig”, en zich vooral concentreren op de bestrijding 

van kinderarmoede en generatiearmoede. “Door kinderen in armoede te laten op-
groeien, laat de samenleving immers enerzijds heel wat maatschappelijk potentieel 
verloren gaan. Anderzijds liggen de kosten voor de samenleving op lange termijn ook 
veel hoger als men nu deze investering niet doet.”… “We moeten niet enkel armoede 
bestrijden, maar ook vermijden dat mensen in armoede terecht komen”. En minister 

Homans wil dat elke Vlaamse minister binnen zijn/haar domein maatregelen neemt 

om armoede te bestrijden, van toerisme tot werk en van gezondheid tot wonen11.

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Mieke kan geen medicijnen 

kopen want haar zoontje 

heeft schoolboeken nodig.
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Enzovoort, …

De Armoedebarometer - net zoals mensen die leven in of nabij armoede - nam deze 

beleidsvoornemens ‘au serieux’. Uit de cijfers blijkt dat er van een ‘serieus’ armoe-

debestrijdingsbeleid geen sprake is. Achter het gordijn van ambitieuze doelstellin-

gen en ronkende verklaringen verschijnt een armoedig armoedebeleid.

3. trieste werkelijkheid

In de volgende hoofdstukken wordt het armoedebeleid geëvalueerd. Eerst worden de 

10 armoedebarometers naast elkaar gelegd. Wat zeggen de cijfers? Dat het resultaat 

pover is, de cijfers tonen een triestige werkelijkheid. Vervolgens hebben we aan een 

reeks deskundigen hun evaluatie gevraagd. Ook hun evaluatie van 10 jaar beleid is 

scherp. Een ander beleid en discours is nodig.

3.1 Tien jaar Armoedebarometers
10 Armoedebarometers geven een beeld van de resultaten van 10 jaar armoedebe-

strijdingsbeleid. 10 jaar lang beloven de verschillende regeringen de armoede te 

bestrijden, de armoede te halveren, mensen die leven in armoede boven de armoe-

degrens te tillen, … . Niets daarvan, geen enkele indicator toont fundamenteel een 

verbetering. Integendeel, alle indicatoren staan op rood. 

Zes doelen telt Decenniumdoelen, één voor elk belangrijk levensdomein. Een ze-

vende doel vat alle doelen in één beeld samen. Deze doelen bevatten de kern van 

een ander beleid.

Het huidig en voorbije armoedebestrijdingsbeleid faalt op alle vlakken:

•	 Het Decenniumdoel, een halvering van de armoede, wordt niet gehaald, meer, er 

is nog geen begin van een vermindering van de armoede

•	 Armoede krijgt bovendien meerdere kleuren. Sommige groepen gaan vooruit op de 

armoedeladder, verontrustend is echter dat eenoudergezinnen en gezinnen met 

een migratieachtergrond er op achteruit gaan.

•	 Het Decenniumdoel, voor elk gezin minstens een inkomen dat de Europese armoede-

risicodrempel bereikt, wordt ook na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid niet gehaald.
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•	 10 jaar armoedebestrijding helpt gezinnen niet uit de armoede, maar houdt ze 

in de armoede. De Armoedebarometer ziet een groeiende verarming van ver-

schillende bevolkingsgroepen, zoals eenoudergezinnen, gezinnen zonder werk 

en gezinnen met een migratieachtergrond. 

•	 Het Decenniumdoel, de halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt, 

wordt niet gehaald. Laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond 

blijven ver achter op de andere groepen. De kloof tussen zij en de anderen 

wordt steeds groter. Er wordt geïnvesteerd in een werkbonus voor zij die voltijds 

werken, maar niet in de sociale economie die nochtans laaggeschoolden, men-

sen met een migratieachtergrond en andere groepen aan de slag helpt. Het aan-

tal mensen dat werkt en toch arm is vermindert niet en blijft schommelen rond 

90.000 mensen.

•	 Kennis is de grote gelijkmaker12. Echter het Decenniumdoel, een daling tot 3% 

van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvor-

men en voor alle jongerengroepen, ligt bovendien nog verder af. Er is immers 

geen daling te bespeuren, enkel een forse toename van de laaggeletterdheid en 

laaggecijferdheid. De groeiende kloof tussen laaggeschoolden en betergeschool-

den betekent ook een structurele achterstand later op de arbeidsmarkt en dus 

ook armoede die structureel ingebed wordt (en is) in onze samenleving. Onder-

wijs kan alle jongeren kansen geven, maar hiervoor is een onderwijsbeleid nodig 

dat iedereen mee neemt.

•	 Hoewel het aantal sociale woningen gestadig aangroeit, zijn we nog ver verwij-

derd van het Decenniumdoel. Ook het Vlaamse doel van 53.000 bijkomende 

sociale woningen ligt nog ver verwijderd. De nood aan betaalbare en goede 

huurwoningen wordt bovendien steeds groter: de wachtlijst voor een sociale 

woning is met de helft gestegen, de huurprijzen in de laagste segmenten van de 

private huurmarkt blijven stijgen, de woonlasten zijn voor minstens een kwart 

van de huurders en laagste inkomensgroepen te hoog, … Wie huurt op de pri-

vate markt, huurt zich arm!

•	 Ook het Decenniumdoel, een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen 

rijk en arm, wordt niet gehaald. Integendeel, steeds meer mensen die leven in 

armoede of rond de armoedegrens voelen zich ongezond. De kloof tussen het 

subjectief ongezondheidsgevoel en het Decenniumdoel stijgt. Tegelijkertijd stijgt 
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het aantal mensen die hun zorg uit-

stellen om fi nanciële redenen.

•	 Het Decenniumdoel, mensen in ar-

moede verbreden hun netwerken, 

wordt evenmin gerealiseerd. Inte-

gendeel, uit alle indicaties blijkt dat 

mensen die leven in armoede minder 

mogelijkheden hebben om deel te 

nemen en ook minder deelnemen 

aan de samenleving.

•	 Het Decenniumdoel, een inclusieve 

samenleving, wordt ook niet behaald. 

Integendeel, alles wijst op een ver-

dere polarisering tussen mensen die 

vertrouwen en die wantrouwen, tus-

sen mensen die willen samen leven 

en mensen die niet met hen willen samen leven. Een ‘exclusieve’ samenleving 

sluit uit en creëert armoede.

Tien jaar armoedebestrijdingsbeleid heeft niet opgeleverd wat het moest opleveren. 

Vandaag heeft het beleid zich gekeerd tegen de armen. Zij moeten zich ‘goed leren 

gedragen’. Door middel van ‘nudging’ zullen ze in de goede richting gestuurd wor-

den. Het beleid erkent zo haar armoedig beleid.

3.2 Tien jaar armoedig beleid
Aan verschillende deskundigen hebben we een evaluatie gevraagd van het voorbije 

armoedebeleid. Zij evalueren scherp het armoedebeleid op hun domein. Aan het 

Kinderrechtencommissariaat hebben we gevraagd een algemene evaluatie te maken 

vanuit het kinderrechtenperspectief. De Vlaamse doelstelling, de halvering van de 

kinderarmoede echoot doorheen de hele legislatuur. 

Wim Van Lanker en Julie Vinck besluiten dat een sociaal beleid waarin alleen maar 

wordt gegeven aan wie het nodig heeft, gedoemd is om te falen. Dat is de ‘paradox 

van de herverdeling’: hoe meer de middelen van het sociaal beleid gericht worden 

op wie het echt nodig heeft, hoe minder effectief het armoedebeleid zal zijn. De 

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Een warm bad is voor Anita 

een eeuwigheid geleden.
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hervorming van de kinderbijslag is voor hen een gemiste kans om structureel kinder-

armoede aan te pakken.

Ides Nicaise besluit dat het recente arbeidsmarktbeleid de strijd tegen armoede niet 

ten goede is gekomen. Het is op sommige punten zelfs een strijd tegen de armen 

geworden. Immers, als armoedebestrijding moet gebaseerd zijn op een mensen-

rechtenbenadering (en met name de economische, sociale en culturele grondrech-

ten), dan kunnen we niet anders dan vaststellen dat het recht op arbeid geleidelijk 

is ingeperkt en omgebogen tot een ‘activering van de werklozen’. Heel wat maatre-

gelen zijn volgens Nicaise gebaseerd op een premisse van wantrouwen van de over-

heid t.a.v. haar meest kwetsbare burgers. 

De rol van het onderwijs als een zeer rendabele investering in menselijk kapitaal, 

maar ook als hefboom voor sociale inclusie, is onweerlegbaar geworden zegt ook 

Ides Nicaise. Maar als dit algemeen aanvaard wordt, blijft toch de prangende vraag 

waarom er niet méér geïnvesteerd wordt in kansarme doelgroepen? Hij vindt het 

dieper liggend antwoord in het feit dat sterkere groepen in de samenleving vrezen 

om een deel van hun bevoorrechte posities te verliezen. De hervorming van het se-

cundair onderwijs is voor hem daar de sterkste illustratie van. Een rechtvaardige én 

efficiënte hervorming wordt tegengewerkt uit vrees dat leerlingen uit de hogere so-

ciale milieus hun top-posities in het onderwijs zouden kunnen verliezen. Democra-

tisering en gelijkekansenbeleid zijn in het Vlaanderen van vandaag duidelijk minder 

evident geworden.

Sien Winters stelt vast dat mensen met een laag inkomen grote problemen op vlak 

betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen hebben. Een evenwichtige benadering 

van huren en eigendomsverwerving zou lage inkomensgroepen meer vooruit helpen. 

Zo kan het recht op wonen voor iedereen verzekerd worden, in het bijzonder voor de 

meest behoeftigen, zoals de Vlaamse Wooncode stelt.

Sigrid Vancorenland en Evelyne Hens vrezen dat de bestaande gezondheidskloof 

tussen lage en hoge inkomens de komende jaren alleen nog verder zal toenemen 

omdat er onvoldoende middelen worden uitgetrokken om onze gezondheidszorg be-

taalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen. 

Tine Van Regenmortel besluit dat steeds meer mensen in armoede en armoede-

verenigingen een plek rond de tafel (in organisaties, beleid, commissies) krijgen 
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en mogen meepraten, maar dat dit niet leidt tot veranderingen in organisaties en 

beleid. Zij pleit voor meer echte inspraak, invloed en meer macht van onderuit. Dit 

vraagt van allen: beleid, professionals en burgers, wijzigingen in hun percepties 

omtrent armoede en sociale uitsluiting.

Dirk Geldof en Meryem Kanmaz benadrukken dat landgenoten met een migratie-

achtergrond in Vlaanderen en België een veel hoger armoederisico hebben dan 

andere inwoners. Deze ‘inconvenient truth’ bleef lange tijd verborgen: pas in de 

21ste eeuw werden de verschillen in armoederisico systematisch in kaart gebracht. 

Het blijft een gevoelig thema om armoede bij mensen met een migratie-achtergrond 

te benoemen. Maar vooral: het blijft te vaak een blinde vlek in het armoedebeleid, 

stellen ze vast.

Zij pleiten om de schending van fundamentele sociale rechten van mensen met een 

migratieachtergrond expliciet te problematiseren, en vooral, om een sterker beleid 

te voeren om de armoede bij kwetsbare groepen – met en zonder migratie-achter-

grond – te verminderen. Inclusief waar het kan, categoriaal waar het moet.

Voor het Kinderrechtencommissariaat is het een plicht voor de overheid om de 

rechten van mensen in armoede te realiseren. Dit is geen gunst maar een verdomde 

plicht. De mensenrechtenbenadering helpt de machteloosheid te doorbreken die 

mensen in armoede vaak ervaren, omdat deze benadering hun claims uitdrukkelijk 

als rechten erkent. 

Voor Bruno Vanobbergen en Naima Charkaoui is een halvering van de kinderarmoe-

de in meer dan 10 jaar tijd geen onmogelijke opdracht. Zij stellen als einddoel dat 

geen enkel kind in armoede opgroeit. 
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4. tijd voor een ander beleid

Het bilan van 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid is triestig: al de regeringen samen ha-

len hun eigen doelstellingen niet, laat staan de Decenniumdoelen. 10 jaar armoedebe-

strijdingsbeleid maakt vooral duidelijk dat we in één van de meest welvarende landen 

er niet in slagen de armoede structureel te verminderen. 

10 jaar armoedebestrijdingsbeleid toont aan dat de maatregelen van de verschil-

lende regeringen niet helpen. Regeringen en ministers blijven teveel hangen aan 

projectjes die sympathiek ogen maar globaal niets veranderen. Ze houden geen re-

kening met Mattheüs-effecten van hun beleid (of net wel?) dat veel meer middelen 

naar hogere en middengroepen brengt dan naar de laagste inkomensgroepen. Ze 

houden vast aan achterhaalde of uit-de-tijd-zijnde concepten (het bestraffen van de 

arme of de sukkelaar) die net armoede veroorzaken in de plaats van te verminderen.

Het armoedebestrijdingsbeleid lijkt soms meer op een strijd tegen de armen dan 

een strijd tegen de armoede. 

Ondertussen is de spilindex van de armoede al lang overschreden. Het is tijd voor 

een beleid dat niet enkel doelen formuleert, maar tegelijk een sluitende aanpak 

garandeert om die doelen te halen. Een beleid dat prioritair inzet op het structureel 

terugdringen van de armoede en daarvoor haar grote hefbomen daadwerkelijk en 

maximaal inzet. Een beleid waarbij verschillende overheden en beleidsdomeinen 

niet alleen hun acties samenbrengen in één tekst, maar ook écht hun beleid op 

elkaar afstemmen. Een beleid dat consequent mensenrechten en kinderrechten als 

kader hanteert. We zijn ervan overtuigd dat er dan echt resultaten zullen geboekt 

worden. En laat ons dat niet uitstellen naar 2050: dan zijn de kinderen die vandaag 

geboren worden al 33 jaar oud; dan zijn de jongeren die nu van school gaan aan het 

einde van hun loopbaan. Dan zitten we in een gespleten samenleving.

Deze 10e Armoedebarometer is meer dan een klacht en een evaluatie. Het biedt in 

de verschillende bijdragen kiemen, ideeën en concrete voorstellen voor een ander 

verhaal en een ander beleid. Het laatste hoofdstuk stelt scherp op de uitdagingen 

voor Vlaanderen en België.

Een armoedebestrijdingsbeleid vraagt vooral een paradigmashift: armoede is nu im-

mers de kanariepiet van de samenleving. Blijvende armoede ondanks alle plannen 

en initiatieven duidt op een structurele fout in onze samenleving. 
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Daarom moeten de samenleving en 

de beleidsverantwoordelijken in het 

bijzonder de verantwoordelijkheid op-

nemen om werk te maken van herver-

deling, meer gelijkheid, meer zorg en 

meer aandacht en bekommernis voor 

iedereen die kwetsbaar is of wordt. 

Het is tijd voor een ander verhaal en 

een ander beleid.

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Had Dirk kunnen lezen

was hij nu al aan de slag.
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 ‘Eén op de acht Vlamingen leeft onder de armoederisicogrens. We hebben geen tijd te verlie-

zen als we van Vlaanderen een topregio inzake armoedebestrijding willen maken’,

11 Liesbeth Homans in een interview met De Standaard op 29 oktober 2014

12 Zie onder meer Thomas Piketty in Kapitaal in de 21ste eeuw, pag. 90

De cijfers van de 10e Armoedebarometer zijn afkomstig van verschillende bron-
nen. Wij danken de verschillende studiediensten, waaronder de studiedienst van de 
Vlaamse regering en Kind en Gezin, voor het beschikbaar stellen van de cijfers en 
voor hun bezorgdheid om de juistheid van de data. In de tabellen die u vindt op de 
website (www.decenniumdoelen.be), wordt telkens verwezen naar de respectieve-
lijke bronnen.



“Ik ben die hele cijferdiscussie zat. Elk jaar 
verschijnen er dikke armoederapporten en 

-jaarboeken van allerlei onderzoekers, organisaties en 
beleidsniveaus. Die kosten allemaal handenvol geld 

terwijl er niet altijd iets mee gebeurt.”
_______________

Zuhal Demir, 
federaal staatssecretaris armoedebestrijding1federaal staatssecretaris armoedebestrijding1federaal staatssecretaris armoedebestrijding

10 jaar armoedebarometers:10 jaar armoedebarometers:

EEN TRIESTIG  BEELDEEN TRIESTIG  BEELDEEN TRIESTIG  BEELDEEN TRIESTIG  BEELD
VAN EEN DECENNIUM



20

Grafi ek 1: Aantal personen onder de armoedegrens in procenten

12,0

PERCENTAGE DOEL

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
NM ‘08 NM ‘12AB ‘10 AB ‘14 AB ‘16AB ‘09 AB ‘13AB ‘11 AB ‘15 AB ‘17

1.

inleidinG

Hoe is armoede geëvolueerd sinds de start van Decenniumdoelen in 2007? Is er 

vooruitgang of achteruitgang? Zijn andere gezinnen arm geworden of zijn het dezelfde 

gezinnen? In dit hoofdstuk leggen we de tien Armoedebarometers naast elkaar. In een 

volgend hoofdstuk resumeren we de conclusies.

de zeven decenniumdoelen GewoGen

1. Hoeveel armen zijn er?
In 2006 leefde 11,4% van de Vlamingen onder de armoedegrens. In 2015 is dit 

10,3% geworden. Gedurende de 10 Armoedebarometers is het aantal mensen die 

leven onder de armoedegrens steeds blijven schommelen tussen de 10 en 11%. 

ARMOEDE, 10 JAAR LANG 
GEWIKT EN GEWOGEN

De Armoedebarometer van 2008, onze nulmeting, bepaalde het DCD-doel: een hal-

vering van het aantal mensen die onder de armoedegrens leven. Dit werd vastgelegd 

op 5,7%. De zwarte lijn in de eerste grafi ek toont de ambitie: na 10 jaar armoede-

beleid is de halvering nog ver weg. Ongeveer nog 5 pcp te gaan. Het Decenniumdoel, 

een halvering van de armoede, wordt niet gehaald.



21

Percentages zeggen veel, maar tegelijkertijd blijven ze heel abstract. Percentages 

kunnen ook een realiteit verdoezelen. Omwille van de bevolkingsaangroei is 10% in 

2006 niet hetzelfde als 10% in 2015.In de tweede grafi ek vertalen we deze per-

centages naar het effectief aantal personen die leven onder de armoedegrens.

Grafi ek 2: Aantal personen onder de armoedegrens in absolute getallen
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In 2006 leefden 693.000 personen onder de armoedegrens. Een halvering bete-

kent 346.500 personen minder. In 2015 leven er echter 663.750 mensen onder 

de armoedegrens: dit zijn amper 30.000 personen minder. In percentages is de 

daling groter, meer dan 1%. Maar in realiteit betekent deze 1% dus amper iets.

10 jaar armoedebestrijdingsbeleid heeft een muis gebaard. 
Na 10 jaar blijven er ongeveer evenveel mensen leven in armoede. 

Bovenstaande grafi eken zijn gebaseerd op de EU-Silc gegevens. De gegevens wor-

den verkregen op basis van enquêtes bij duizenden gezinnen in België. Om de drie 

jaar roteert het panel. Hierdoor kunnen lichte schommelingen ontstaan. Vandaar 

het belang van de foutenmarge. Bovenstaande cijfers werken met een foutenmarge 

van 2%. Alle schommelingen vallen binnen de foutenmarge. Door het herrekenen 

naar absolute getallen kunnen we beter aantonen hoe hardnekkig en constant ar-

moede in Vlaanderen (België) is.

Kind en Gezin werkt met een andere indicator, een indicator die kinderarmoede 

meet. Deze indicator wordt berekend op basis van alle kinderen geboren in het des-

betreffende jaar. De indicator vlakt grote schommelingen uit door de vorige jaren 
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mee op te nemen2. Deze indicator meet de armoede bij gezinnen met zeer jonge 

kinderen. In tegenstelling tot de vorige cijfers zien we in grafi ek 3 een zeer duide-

lijke trend.
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Grafi ek 3: Kinderarmoede in % versus welvaart per persoon in euros 
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KINDERARMOEDE BNP VLAANDEREN

Sinds 2006 stijgt de kinderarmoede gestadig in Vlaanderen: van 6,9% tot 12% in 

2015. Bijna een verdubbeling! 

De Vlaamse doelstelling om de kinderarmoede te halveren is m.a.w. onbereikbaar 
met hetzelfde beleid.

Kinderarmoede halveren vraagt een ander armoedebestrijdingsbeleid.

In grafi ek 3 plaatsen we de evolutie van kinderarmoede ten opzichte van de evolutie 

van de welvaart in Vlaanderen. Hier bekijken we de gemiddelde welvaart per persoon 

uitgedrukt in euro’s. Sinds 2006 neemt de gemiddelde welvaart gestadig toe: van 

28.500 tot 34.200 EUR in 2015. Enkel tijdens de economische crisis van 2008 

nam de gemiddelde welvaart iets af. Het jaar daarop werd het vorige jaar echter meer 

dan goedgemaakt. Als we de welvaart in Vlaanderen Europees vergelijken, dan scoren 

we sterk. Enkel Luxemburg, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Zweden, Duitsland en 

Denemarken doen het iets beter. Er is dus voldoende welvaart in Vlaanderen. 

We plaatsen de lijn van de welvaart in contrast met de lijn van kinderarmoede. Hoe 

rijker we worden, hoe meer kinderarmoede, is de vaststelling. Nochtans is er vol-
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doende welvaart in Vlaanderen. De vraag naar herverdeling wordt hierdoor scherp 

gesteld. We kunnen ons bovendien afvragen of armoedebestrijding wel een prioriteit 

is voor deze regeringen.

Het Decenniumdoel, een halvering van de armoede, wordt niet gehaald, meer, er 
is nog geen begin van een vermindering van de armoede. De Vlaamse en federale 

doelen tegen 2020, zijn meer dan onhaalbaar.

10 jaar armoedebestrijdingsbeleid betekent dus niet minder armen, integendeel. 

Armoede blijft ondanks alle mooie woorden en beloften constant hoog. De kinder-

armoede-indicator toont bovendien aan dat armoede ondanks de stijgende welvaart 

geen topprioriteit is. 

2. De kleuren van armoede
De stijgende kinderarmoede die Kind en Gezin noteert bij de jongste kinderen treft 

vooral gezinnen waarvan de moeder komt uit een niet-EU-land. Meer dan 57% van 

de jongste kinderen die leven in een kansarm gezin hebben een migratie-achter-

grond. Armoede heeft een kleur gekregen. Maar niet enkel een kleur.

 

Grafi ek 4 bekijkt vier groepen van mensen die meer kans hebben om arm te zijn: 

ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en niet-EU-burgers. De zwarte lijn 

duidt het algemene armoedecijfer. Hierboven zagen we reeds dat dit cijfer steeds 

schommelt tussen de 10 en 11%.

Grafi ek 4: Armoederisico bij verschillende kansengroepen
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De groene lijn duidt het armoederisico bij ouderen. Hier zien we een dalende trend: 

20% van de personen ouder dan 65 jaar leven in 2006 onder de armoedegrens, 

in 2015 nog 11%. De stijgende welvaart vanaf de jaren 50 en de aandacht voor 

armoede onder ouderen levert een duidelijk positief resultaat op. Armoede is dus te 

bestrijden als je zowel werkt aan de sociale zekerheid (de hoogte van de pensioe-

nen) als aan de arbeidsomstandigheden.

Voor de drie andere groepen is de evolutie echter helemaal niet zo positief.

20% van de alleenstaanden leefde in 2006 onder de armoedegrens, in 2015 was 

dit nog 16%. Sinds 2009 blijft het aantal kansarme alleenstaanden schommelen 

rond de 16%. 24% van de eenoudergezinnen leefde in 2006 onder de armoede-

grens. Dit stijgt tot 29% in 2008 om dan in 2015 te eindigen op 27%. Sinds de 

nulmeting van de Armoedebarometer meten we dus een stijging met 3 procentpunt. 

29% van de niet-EU-burgers leefde in 2006 onder de armoedegrens. In 2015 was 

dit cijfer gestegen tot 33% voor niet-EU-burgers. Sinds de nulmeting van de Armoe-

debarometer meten we dus een stijging met 4 procentpunt.

Armoede krijgt met andere woorden meerdere kleuren. Sommige groepen gaan voor-

uit op de armoedeladder, verontrustend is echter dat eenoudergezinnen en gezinnen 

met een migratieachtergrond er op achteruit gaan. Nochtans blijkt uit de evolutie 

van andere groepen dat vooruitgang mogelijk is mits o.a. een betere sociale zeker-

heid en betere arbeidsomstandigheden.

3. Hoe arm is arm?
Meer dan 650.000 mensen leven in 2015 onder de armoedegrens. De huidige lage 

sociale minima zijn geen antwoord, maar zijn een deel van het structureel armoe-

deprobleem. Grafiek 5 biedt ons meer inzicht in de evolutie van de uitkeringen. We 

bekijken hier hoever deze uitkeringen verwijderd (in positieve of negatieve zin) zijn 

van de armoedegrens.

Het minimumpensioen en de InkomensGarantie voor Ouderen zitten minimaal 12 

tot 16% verwijderd van de armoederisicodrempel. Het minimumpensioen is sinds 

2006 vrij stabiel gebleven rond de 88%, enkel in de jaren 2012 tot 2014 verhoog-

de de afstand met 3 pcp. De IGO startte zeer laag in 2006: 29 pcp verwijderd van 

de armoederisicodrempel. In 2007 noteerden we een sprong van 10 pcp en sinds-

dien blijft het IGO schommelen rond de 84%.
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Grafi ek 5: Afstand van sociale minima tot armoedegrens
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Wie een leefl oon heeft, is ver verwijderd van de armoederisicogrens. In 2006 

28 pcp verwijderd en sindsdien is de kloof met de armoederisicogrens licht vermin-

derd tot 23 pcp. Wie een werkloosheidsvergoeding ontvangt, wordt fi nancieel “ge-

straft”. In 2006 bedroeg de kloof 30 pcp, in 2015 is de werkloosheidsuitkering nog 

steeds 30 pcp verwijderd van de armoederisicogrens.

De grafi ek toont de beperkte schommelingen: sinds 2006 zijn de minima nagenoeg 

constant gebleven, en dit ondanks alle beloften. De federale belofte om de minima 

op te tillen tot de armoederisicogrens is sinds de laatste beleidsbrief3 ook verlaten. 

“Sociale minima mogen niet signifi cant onder de armoederisicogrens liggen”. De 

Vlaamse ambitie uit het pact 2020 dat iedereen een inkomen heeft dat de Euro-

pese armoederisicodrempel bereikt, wordt zo onhaalbaar.

Het Decenniumdoel, voor elk gezin minstens een inkomen dat de Europese armoede-
risicodrempel bereikt, wordt ook na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid niet gehaald.

De grote kloof tussen de reële inkomens en de armoederisicodrempel vertaalt zich 

tevens in het subjectief gevoel van mensen. De volgende grafi ek toont de evolutie 

van het subjectief gevoel van armoede. In tegenstelling tot vorige grafi eken die ge-

baseerd zijn op het huishoudinkomen van het jaar voorafgaand aan de survey, toont 

deze grafi ek hoe de situatie was van het gezin op het moment van de afname van de 

survey, met name medio 2015. De subjectieve armoede-indicator loopt dus een jaar 

voorop op die van de armoederisico-indicator. 2015 is ook het jaar waar de regerin-

gen de grote besparingen hebben aangekondigd en uitgevoerd (zie verder).



26

In 2006 voelden 11,7% zich arm en dit verergert met de economische crisis tot 

ongeveer 15,3% in 2012 om dan terug te dalen tot 13,6% in 2015. Sinds de nul-

meting betekent dit een stijging van 2 procentpunt. 

In 2006 ligt het subjectief armoederisicogevoel ongeveer even hoog als het effectief 

armoederisico-percentage (amper 0,3 pcp verschil). Maar in 2015 is het verschil 

gegroeid tot 3,3 pcp! 

Grafi ek 6: Evolutie van de subjectieve armoede, globaal en voor twee kansengroepen
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Grafi ek 7: Wie betaalt de besparingen?
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Deze groeiende kloof heeft onder meer te maken met de lasten die gezinnen dragen 

sinds 2015. De besparingen die vanaf september 2015 in voege traden beïnvloe-

den het aanvoelen van mensen.

Grafiek 7 resumeert de gevolgen van de besparingen voor 5 types van gezinnen4. 

Enkel de gezinnen waar een gezinslid voltijds werkt, blijven gespaard van de bespa-

ringsgevolgen. De gevolgen van de maatregelen op federaal en Vlaams niveau zijn 

negatief voor gezinnen die leven met een uitkering, met een pensioen of die half-

tijds werken zoals eenoudergezinnen. De hogere energiefactuur, de indexsprongen, 

de hogere kosten voor kinderopvang en zorg, … wegen zwaar door op het huishou-

den. In 2016 en 2017 houden gezinnen maandelijks gemiddeld 50 euro minder 

over. 

Het subjectief armoedegevoel is niet enkel gebaseerd op wat er gebeurt aan bespa-

ringen, maar tevens op wat mensen kunnen of niet kunnen uitgeven. Grafiek 8 toont 

het percentage personen die zich geen onverwachte grote aankoop van meer dan 

1000 euro kunnen veroorloven. We bekijken in deze grafiek ook de evolutie van de 

langdurige armoede.

In 2006 kon 11,8% van de bevolking zich geen onverwachte grote aankoop veroor-

loven. Dit percentage stijgt gestadig tot 16,5% in 2015. Ook hier is de vergelijking 

met het armoederisico-percentage (grafiek 1) leerzaam: de percentages liggen in 

2006 hier heel dicht bij elkaar (amper 0,4 pcp verschil). In 2015 liggen ze echter 

ver uit elkaar, m.n. een kloof van 6,2 pcp !

Wie zich geen onverwachte grote aankoop kan veroorloven hoeft daarom nog niet 

arm te zijn. Maar dit type gezin leeft wel steeds rond de grens van armoede en er 

moet bovendien niets gebeuren of ze tuimelt in de armoede. De gevolgen van de 

besparingen zijn voor deze gezinnen die op de grens van armoede leven dan ook 

uitermate ernstig: de besparingen duwen ze immers richting armoederisicogrens.
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De grafi ek toont eveneens de evolutie van de langdurige armoede en dit met cijfers 

vanaf 2007. Langdurige armoede betekent zich zowel in het huidige als in de voor-

bije twee jaar onder de armoederisicodrempel bevinden.

In 2007 was 5% van de bevolking langdurig arm en dit evolueert negatief tot 6,4% 

in 2015. 

Hoe arm is arm? Wie de verschillende grafi eken na elkaar leest, wordt moedeloos. 

10 jaar armoedebestrijding helpt gezinnen niet uit de armoede, maar houdt ze in de 

armoede. Geen enkele indicator toont een positieve evolutie. In het beste geval een 

stabilisering van de situatie. Maar wie dieper graaft (en dit hoeft niet eens zo diep 

te zijn), ziet een groeiende verarming van verschillende bevolkingsgroepen. 

Bijzonder schrijnend en wraakroepend is dan ook de ondraaglijke lichtheid van de 

talrijke beloftes van de vele regeringen die ons land rijk is. De sociale minima zijn 

gedurende deze tien jaar niet signifi cant verbeterd, integendeel. Een aantal zijn 

signifi cant verslechterd, denk maar aan de werkloosheidsuitkeringen.

Na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid is het Decenniumdoel voor elk gezin 
minstens een inkomen dat de armoedegrens bereikt, niet gehaald.

Grafi ek 8: Diepte van de armoede
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Grafi ek 8: Diepte van de armoede
4. Als er geen werk is …
De huidige en vorige regeringen zetten in op jobs als hét antwoord op armoede. In 

de beleidsbrief van de huidige staatssecretaris voor armoedebestrijding vormt ‘meer 

mensen aan het werk’ bovendien ook een voorwaarde voor hogere sociale minima5. 

Meer mensen aan het werk is het streefdoel.

Uit grafi ek 7 “wie betaalt de besparingen” blijkt dat de huidige regeringen met ‘de 

wortel en stok methode’ werk aantrekkelijk willen maken. Wie werkt wint, wie niet 

werkt verliest. Maar wie deze grafi ek goed leest, ziet dat wie noodgedwongen half-

tijds werkt of halftijds werk vindt, verliest. Werk is dus niet steeds het antwoord op 

armoede. 

Het aantal werkenden dat leeft onder de armoedegrens blijft in Vlaanderen boven-

dien schommelen rond de 3,5%. Dit cijfer verandert amper. 3,5% lijkt weinig, maar 

in absolute getallen gaat dit over 90.000 personen! Werk is dus niet altijd het ant-

woord om uit armoede te raken.

Grafi ek 9: Evolutie van het aantal gezinnen waar niemand werkt
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Grafi ek 9 toont de evolutie van het aantal gezinnen zonder inkomen uit betaald werk. 

In 2006 hadden 9,2% van de gezinnen geen inkomen uit betaald werk, in 2015 is 

dit gedaald tot 8,7%. Sinds de nulmeting blijft dit aantal schommelen boven de 8%.



30

Het Decenniumdoel, een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt, 

ligt op 4,6%. We zijn nog steeds 4 pcp verwijderd van het doel. met andere woor-

den, het Decenniumdoel ligt nog steeds even ver als bij het begin van de meting.

Net als bij de vorige evaluaties zien we achter deze algemene cijfers grotere ver-

schuivingen. 

Grafi ek 10 geeft de evolutie van de werkloosheid voor iedereen en voor sommige 

kansengroepen. De werkloosheidsgraad globaal ligt rond de 5%: in 2006 5%, in 

2015 5,2%. Net voor de crisis bereikte de werkloosheid zijn laagste cijfer, 3.9%. 

Grafi ek 9 en 10 vergelijken is leerzaam: werkloosheidscijfers zeggen op zich niets 

over het aantal gezinnen waar niemand werkt. De werkloosheidscijfers moeten dus 

verder uitgediept worden.

Drie groepen springen in het oog als we de werkloosheidscijfers verder uitdiepen.

Grafi ek 10: Evolutie werkloosheidsgraad bij kansengroepen
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We weten dat jongeren het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ook de Europese 

Unie heeft van jongerenwerkloosheid een prioriteit gemaakt6. In 2006 was 12,5% 

van de jongeren werkloos. Dit aantal daalde tot de economische crisis om dan 

opnieuw fors te stijgen tot boven de 16% en in 2015 te eindigen op 15,2%. Een 

stijging van 2,7 pcp. Het aantal laaggeschoolde werklozen steeg van 7,5% in 2006 

tot 8,8% in 2015. Een stijging van 1,3 pcp. Het aantal niet-EU-burger werklozen , 

ligt bijzonder hoog in vergelijking met de andere groepen. Het daalde weliswaar van 
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19,3% in 2006 tot 16% in 2015, maar de werkloosheid blijft bijzonder hoog bij 

mensen met een migratiegeschiedenis.

Het hoog percentage bij deze groepen betekent tegelijkertijd dat de werkloosheid 

bij andere groepen bijzonder laag moet zijn. Dit wordt duidelijker wanneer we kijken 

naar de werkzaamheidsgraad7.

Grafi ek 11: Evolutie werkzaamheidsgraden bij verschillende groepen

LAAGGESCHOOLDEN HOOGGESCHOOLDNIET EU-BURGERS (NATIONALITEIT)

TOTAAL

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
NM ‘08 AB ‘12AB ‘10 AB ‘14 AB ‘16AB ‘09 AB ‘13AB ‘11 AB ‘15 AB ‘17

De werkzaamheidsgraad van de Vlaamse bevolking tussen de 20 en 64 jaar schom-

melt sinds 2006 rond de 66%. In 2006 was de werkzaamheidsgraad 65% en steeg 

tot 66.6% in 2015. Grafi ek 11 maakt de kloof tussen verschillende groepen zicht-

baar. Hooggeschoolden hebben een werkzaamheidsgraad van boven de 85%. Deze 

steeg van 85,7% in 2006 tot 87,1% in 2015. In schril contrast met deze hoge 

cijfers staan de werkzaamheidsgraden van laaggeschoolden en niet-EU-burgers.

De werkzaamheidsgraad van laaggeschoolden en niet-EU-burgers ligt net boven de 

50%. Bij laaggeschoolden daalt de werkzaamheidsgraad licht, bij niet-EU-burgers 

stijgt deze licht. In 2006 was de werkzaamheidsgraad van laaggeschoolden 52,2%, 

in 2015 nog maar 51%. Bij niet-EU-burgers was de werkzaamheidsgraad in 2006 

51,1%, in 2015 steeg dit cijfer tot 52,7%.
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De dalende werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolden zien we ook terugkeren in 

andere metingen. Zo publiceert de VDAB jaarlijks een schoolverlatersrapport8. 

Het aantal schoolverlaters dat na een jaar nog werkt zoekt schommelt rond 12% 

(11.7% in 2012, stijgt vervolgens licht om terug te eindigen op 11,7% in 2015). 

Bekijken we leerlingen die het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) verlaten, 

dan zien we een stijgende lijn: in 2012 waren 31,2% van de BUSO-leerlingen na 

een jaar nog op zoek naar werk, in 2015 ging het al om 41,5% van deze jongeren.

De sociale economie probeert bij te dragen tot een hogere werkzaamheidsgraad 

door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (ouderen, jongeren, mensen 

met een migratiegeschiedenis, gehandicapten, laaggeschoolden en vrouwen) met 

gepaste ondersteuning aan de slag te helpen.9 Die bijdrage is echter bescheiden. 

Amper een 26.000 personen worden via de sociale economie aan de slag geholpen. 

Bovendien werd er geen groeipad uitgetekend voor deze sector. Hierdoor blijft het 

aantal plaatsen binnen de sociale economie ongeveer stabiel tot licht dalend. On-

derstaande tabel geeft de meest recente cijfers weer.

tYPE SocIAlE EcoNomIE 31/12/2014 31/12/2015 EVolUtIE

Sociale werkplaatsen 4.730 4.450 -280

Beschutte werkplaatsen 16.881 16.994 +113

Invoegbedrijven 545 227 -318

lokale diensteneconomie 2.067 1.985 -82

Arbeidszorg 2.313 2.678 365

totaal 26.536 26.334 -202

Jobs vormen het antwoord van deze en vorige regeringen op armoede. Dit antwoord 

vertaalt zich in ‘wortel en stok’ methodes. Werkloosheidsuitkeringen zijn ver ver-

wijderd van de armoedegrens. De voorwaarden om een werkloosheidsvergoeding 

te verkrijgen zijn bovendien sterk verstrengd. Daarenboven heeft deze regering via 

de werkbonus het voltijds werken aangemoedigd. Uit bovenstaande grafi eken blijkt 

echter duidelijk dat deze methodes niet werken.

Tabel 1: Evolutie en bereik van de programma’s in de sociale economie
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Het Decenniumdoel, de halvering van het aantal gezinnen 
waar niemand werkt, wordt niet gehaald.

Laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond blijven ver achter op de 

andere groepen. De kloof tussen zij en de anderen wordt steeds groter. Er wordt 

geïnvesteerd in een werkbonus voor zij die voltijds werken, maar niet in de sociale 

economie die nochtans laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond 

en andere groepen aan de slag helpt. Het aantal mensen dat werkt en toch arm is 

vermindert niet en blijft schommelen rond 90.000 mensen.

5. De zorg om iedereen mee te nemen
Laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond hebben het extra moei-

lijk op de arbeidsmarkt. Zij zijn ook meer gevoelig voor armoede dan veel andere 

groepen. Decenniumdoelen2017 heeft steeds extra aandacht besteed aan de zorg 

dat iedereen mee kan zijn. De school is sinds WO II de plek waar jongeren de mo-

gelijkheid krijgen om mee te zijn. Ons DCD doel hiervoor is dan ook: een daling tot 

3% van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvor-

men en voor alle jongerengroepen.

Grafi ek 12 resumeert de resultaten van de PISA-onderzoeken sinds 2006. Om de 

drie jaar worden in verschillende Europese en niet-Europese landen testen van 

15-jarigen afgenomen. Ze geven een momentopname, en tegelijkertijd evalueren ze 

de genomen onderwijsmaatregelen.

LAAGGELETTERDHEID LAAGGECIJFERDHEID DOEL

Grafi ek 12: Evolutie laaggeletterdheid en laaggecijferdheid
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De evolutie van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid is niet rooskleurig: de laag-

geletterdheid daalde in de tweede meting naar 13,4% (min 0,7 pcp), om vanaf de 

derde meting terug te stijgen naar 17%. Een forse achteruitgang van bijna 3 pcp!

Deze negatieve evolutie was reeds merkbaar bij de laaggecijferdheid: sinds de me-

ting in 2006 stijgt de laaggecijferdheid onrustwekkend: van 11,9% naar 16,8%, 

een achteruitgang van bijna 5 pcp!

Het Decenniumdoel wordt bijgevolg niet behaald. 
Integendeel de laatste PISA-meting vertoont een grotere kloof: 

we zijn zelfs 14 pcp verwijderd van het doel van 3%. 

In de zevende armoedebarometer maakten we reeds duidelijk dat de afstand tussen 

de best presterende en minst presterende leerlingen vooral te vinden was tussen 

jongeren met een migratiegeschiedenis en zonder. Meer zelfs, we stelden vast dat 

de nieuwe, eerste generatiejongeren het bijzonder moeilijk hebben op school. De 

laatste PISA-meting legt opnieuw diezelfde afstand tussen jongeren bloot.

Tabel 2 geeft de trends weer voor autochtone leerlingen en leerlingen met een bui-

tenlandse herkomst voor wetenschappen-prestaties10.

tYPE SocIAlE EcoNomIE PISA 2005* PISA 2015*

Sociale werkplaatsen Gem. % onder 
niv2

% boven 
niv5 Gem. % onder 

niv2
% boven 

niv5

oESo-autochtoon 506 (0,5) 16,8 (0,1) 9,6 (0,1) 500 (0,4) 18,9 (0,2) 8,4 (0,1)

oESo-buitenl. herkomst 456 (1,7) 34,1 (0,8) 5,3 (0,4) 456 (1,6) 35,2 (0,8) 4,5 (0,3)

VlAA-autochtoon 539 (3,1) 9,53 (1,1) 13,1 (0,8) 529 (2,4) 12,8 (0,9) 13,6 (0,7)

VlAA-buitenl. herkomst 449 (9,5) 36,6 (4,5) 2,9 (1,1) 447 (5,7) 39,2 (2,7) 3,4 (1,0)

Tabel 2: Trends in de wetenschappenprestaties voor autochtone leerlingen en leerlingen 
met een buitenlandse herkomst voor zowel Vlaanderen als overheen de OESO-landen
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Het PISA-rapport concludeert: “In 2006 presteerden de autochtone Vlaamse leer-
lingen gemiddeld 90 punten hoger voor wetenschappelijke geletterdheid dan de 
leerlingen met een buitenlandse herkomst. Dit verschil verminderde naar 82 punten 
in 2015, maar nog steeds is het verschil tussen beide groepen heel groot en in het 
voordeel van de autochtone leerlingen. Opvallend is wel dat, net zoals overheen de 
OESO-landen, de tendens in de Vlaamse kloof volledig veroorzaakt wordt door de 
verschillen in de gemiddelde prestatie van de autochtone groep. Deze leerlingen 
presteren in 2015 respectievelijk 7 (OESO) en 10 (Vlaanderen) punten lager dan in 
2006 terwijl de prestaties van de groep leerlingen met een buitenlandse herkomst 
veel minder schommelen.”

De laatste PISA-meting zorgde voor heel wat discussies. Ouders met een migratie-

achtergrond werden verantwoordelijk gesteld voor de minder goede resultaten van 

hun kinderen. Vele onderzoekers wezen daarentegen op de structurele achterstelling 

van jongeren met een migratieachtergrond11. 

De zorg die een school heeft voor haar leerlingen is belangrijk. Hoewel bovenstaan-

de grafi eken een negatieve evolutie vertonen, zijn er ook enkele meer hoopgevende 

cijfers. De ongekwalifi ceerde uitstroom daalt en blijft schommelen rond de 7,2%. 

Ook de jongeren met twee of meer jaar schoolse achterstand daalt licht, zowel in 

het lager als in het secundair onderwijs. 

GEWOON LAGER ONDERWIJS GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

UITSTROOM ZONDER DIPLOMA

Grafi ek 13: Evolutie schoolse achterstand en uitstroom zonder diploma
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Het Decenniumdoel, een daling tot 3% van de laaggeletterdheid en laaggecij-
ferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen, 
ligt ver af. Er is zelfs geen daling te bespeuren, enkel een forse toename van 
de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid. In 2006 was de kloof respectieve-
lijk 11 en 7 pcp. In 2015 is de kloof toegenomen tot 14 pcp voor zowel laag-

geletterdheid als laaggecijferdheid! 

Orhan Agirdag, socioloog van de KULeuven, is terecht heel scherp: “Wanneer we 
alle schuld eenzijdig bij de ouders leggen, vergeten we dat ons onderwijsbeleid 
ook een verantwoordelijkheid draagt. Of is het de schuld van de moeders dat er na 
vijftien jaar politiek gekibbel geen echte onderwijshervormingen zijn verwezenlijkt? 
Is het de schuld van de ouders dat de meest onervaren leraren terechtkomen in 
de meest gesegregeerde scholen, en dit veel meer dan in andere landen? En wat 
hebben ‘waarden en normen’ in godsnaam te maken met het watervalsysteem dat 
verankerd is in ons onderwijssysteem? Nee, deze zijn stuk per stuk verantwoordelijk-
heden van het beleid. Als het toch allemaal de verantwoordelijkheid van de ouders 
was, dan hadden we geen onderwijsminister nodig.12” 

De groeiende kloof tussen laaggeschoolden en betergeschoolden betekent ook een 

structurele achterstand later op de arbeidsmarkt en dus ook een armoede die struc-

tureel ingebed wordt (en is) in onze samenleving. Onderwijs kan alle jongeren kan-

sen geven, maar hiervoor is een onderwijsbeleid nodig dat iedereen mee neemt.

6. De zorg om wonen
Een woning is voor ieder een eerste zorg. Een dak boven het hoofd is steeds een 

eerste antwoord tegen armoede. Een huis is bijgevolg meer dan essentieel. Het 

raakt de eerste bekommernissen van al wie kwetsbaar is.

Een woning is echter niet goedkoop. Integendeel, wonen is een dure aangelegen-

heid. Er zijn niet enkel de stijgende huurprijzen. Onder de 700 euro vind je van-

daag (2017) bijna geen woning meer.13 De Huurdersplatform spreekt van een opval-

lende huurprijsstijging in de goedkopere segmenten van de private huurmarkt.14 

Er zijn ook de stijgende energielasten.15 

Grafiek 7 hierboven toont de gevolgen van onder andere de stijgende energieprijzen. 

Dit alles vertaalt zich in woonlasten. 
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De Vlaamse Woonraad stelt het scherp:16 “Onderzoek toont aan dat de woonquote 

op de private huurmarkt in de periode 2005 - 2013 negatief is geëvolueerd. In 

2013 was het aandeel huishoudens met een woonquote boven 40 % opgelopen tot 

47% van de private huurmarkt. 89 % en 40 % van de private huurders, respectie-

velijk uit het eerste en tweede inkomenskwintiel, beschikt na betaling van de woon-

uitgaven niet over een voldoende resterend inkomen om menswaardig te leven. Er 

wordt gesteld dat een derde van de private huurders na het betalen van de huur in 

de armoede belandt (dit betreft 160.000 -170.000 gezinnen). Huishoudens in de 

onderste lagen van de private huurmarkt kampen dan ook doorgaans met een ern-

stig betaalbaarheidsprobleem, wat hun woonsituatie bijzonder precair maakt.”

De woonlasten van gezinnen vormen een goede indicator van de diepte van armoede. 

Grafi ek 14 onderzoekt hoeveel gezinnen aangeven dat de totale woonlasten een zware 

last vormen. Zowel huurders als eigenaars worden in de berekeningen meegenomen.

HUURDERS LAAGSTE INKOMENSKWINTIEL EIGENAARS
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Grafi ek 14: Evolutie van de woonlasten voor huurders, eigenaars en gezinnen 
uit het laagste inkomenskwintiel

Er zijn bijzonder weinig eigenaars met een hypotheek die de woonlasten een zware 

last vinden: in 2006 amper 4% van de eigenaars, in 2015 nog maar 2%. Behalve 

eenmalig in 2008 waar we een stijging noteren, daalt het aantal eigenaars die de 

woonlasten te zwaar vinden sinds 2006.

Bij huurders zien we een totaal verschillend beeld: minstens 25% van de huurders 

vindt de woonlasten te zwaar. Dit aantal huurders valt ongeveer samen met het aan-

tal gezinnen uit het laagste inkomenskwintiel dat de woonlasten te zwaar vindt. 
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Tot 2009/10 daalde het aantal huurders die de woonlasten te zwaar vinden, om van 

dan af terug te stijgen. Sinds 2011 vinden we een signifi cante stijging van 5 pcp 

van het aantal huurders die de woonlasten te zwaar vinden.

 

Opvallend is de kloof tussen eigenaars en huurders. De gevolgen van de eenzijdige 

federale en Vlaamse ondersteuning van het eigenaarschap in tegenstelling tot de 

povere ondersteuning van de huurders wordt hier duidelijk.

Een recente studie van het Steunpunt Wonen concludeert immers dat “het beleid 
sterker gericht is op subsidiëring van eigenaars dan van huurders. Worden de fi scale 
en niet-fi scale woonsubsidies samen geteld, dan is het totale subsidiebedrag voor 
eigenaar-bewoners 4,9 keer groter dan voor huurders. Er zijn in 2013 wel 2,6 meer 
eigenaars dan huurders in Vlaanderen (volgens het Grote Woononderzoek). Wanneer 
gecorrigeerd wordt voor deze verhouding, ontvangt een eigenaar in Vlaanderen ge-
middeld 88% meer aan woonsubsidies dan een huurder.17”

Hoge woonlasten zijn een optelsom van te hoge energie-, water-, onderhoud- en huur-

lasten. In 2015 waren er 76.000 klanten van een elektriciteitsleverancier van de laat-

ste kans en 56.000 klanten van een waterleverancier van de laatste kans. Het aantal 

actieve elektriciteit-budgetmeters schommelt rond de 45.000. Sinds de invoering van 

de maatregelen rond energiearmoede blijven deze cijfers op eenzelfde hoogte.

Hoge woonlasten zijn ook een vertaling van de ontoereikende kwaliteit van de wo-

ning of het gebrek aan comfort. Grafi ek 15 resumeert voor verschillende groepen de 

evolutie van de kwaliteit van de woning.

HUURDERS

LAAGSTE INKOMENSKWINTIEL

EIGENAARS

GEBOREN BUITEN DE EU

Grafi ek 15: Evolutie van de kwaliteit van de woning van huurders, eigenaars en kansengroepen
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De kwaliteit van de woning wordt over de 10 jaar nogal gelijk beoordeeld. Wat op-

valt is dat de afstanden tussen de beoordelingen vrij stabiel blijven: 15% van de 

eigenaars beoordelen hun woning als van ontoereikende kwaliteit, terwijl 32% van 

de huurders hun woning als één van ontoereikende kwaliteit beoordelen.

Ook personen geboren buiten de EU en personen uit het laagste inkomenskwintiel 

beoordelen hun woning ook als één van ontoereikende kwaliteit.

De kloof tussen huurders en eigenaars wordt hier opnieuw scherp gesteld. Deze gra-

fi eken bevestigen opnieuw de nood aan een billijke verdeling van de ondersteuning 

van het wonen tussen eigenaars en huurders.

De kloof naar woonlasten toont bijgevolg ook de kloof inzake de woonondersteuning. 

De Vlaamse regering heeft in haar pact 2020 beloofd dat er tegen 2020 53.000 

bijkomende sociale woningen zouden komen. Deze belofte is al enkele keren in de 

tijd verschoven, ditmaal naar 2023.

Decenniumdoelen2017 heeft een hogere streefdoel, met name 75.000 bijkomende 

sociale woningen tegen 2017.

Grafi ek 16 resumeert de doelen en de behaalde resultaten.

Sinds 2006 zijn er 13.066 sociale huurwoningen bijgekomen. Met de sociaal-

verhuurkantoor-woningen bijgerekend komen we aan 21.416 bijkomende woningen: 

nog ver verwijderd van de Vlaamse doelstelling, nog veel verder verwijderd van het De-

cenniumdoel.

SHM WONINGEN SVK WONINGEN DOEL

Grafi ek 16: Evolutie sociale huurwoningen en SVK-woningen
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Zelfs al worden er meer sociale woningen bijgebouwd, de verhouding met het aantal 

huishoudens in Vlaanderen blijft nagenoeg hetzelfde: in 2006 waren er 5,42 soci-

ale woningen op 100 huishoudens, in 2015 5,52 sociale woningen: een verwaar-

loosbaar verschil van 0,08 pcp!

Dit voortdurend laag aantal sociale woningen vertaalt zich ook in het constant hoog 

aantal wachtenden op een sociale woning. Grafi ek 18 spreekt boekdelen. Ongeveer 

100.000 personen stonden genoteerd op de wachtlijsten in 2006. In 2015 staan 

reeds 150.000 personen te wachten! Op 10 jaar tijd de helft erbij!

Het Decenniumdoel, de toename van het aantal goede en betaalbare huurwo-
ningen met 150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen, 

wordt niet gehaald.

Hoewel het aantal sociale woningen gestadig aangroeit, zijn we nog ver verwijderd 

van het Decenniumdoel. Ook het Vlaamse doel is nog ver weg. De nood aan betaal-

De kloof met het Decenniumdoel wordt wel gestadig kleiner: in 2015 is de kloof 

met het Decenniumdoel nog 24 pcp. Het aantal woningen stijgt dus, maar tegelij-

kertijd stijgt de behoefte aan meer sociale woningen. Een eerste indicator hiervoor 

vinden we in volgende grafi ek. We vergelijken het aantal sociale woningen met het 

aantal huishoudens in Vlaanderen.18

AANTAL SOC WONINGEN TOV AANTAL HUISHOUDENS KLOOF MET DOEL

Grafi ek 17: Evolutie aantal sociale huurwoningen in vergelijking met het 
Decenniumdoel en in verhouding tot het aantal huishoudens in Vlaanderen
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bare en goede huurwoningen wordt echter nog groter: de wachtlijst voor een sociale 

woning is met de helft gestegen, de huurprijzen in de laagste segmenten van de 

private huurmarkt blijven stijgen, de woonlasten zijn voor minstens een kwart van 

de huurders en laagste inkomensgroepen te hoog, … 

Deze nood vertaalt zich echter niet in een grotere ondersteuning van de huurder: 

meer dan 88% van de ondersteuning door de Vlaamse en federale overheid gaat 

naar de eigenaar-bewoner. Een groep die de woonlasten amper te zwaar vindt. Een 

billijke herverdeling is meer dan nodig.

7. Arm maakt ziek
Een woning van ontoereikende kwaliteit of met te weinig comfort, te hoge energie-

rekeningen of huurlasten, zorgt voor een slechte gezondheid. Een te laag inkomen 

zorgt voor uitstel van gezondheidszorgen. Slechte arbeidsomstandigheden maken 

mensen ziek. Laaggeschoolden hebben minder kennis over gezond leven. … Kort-

om: arm maakt ziek.

Het Decenniumdoel, de halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en 

arm, vertalen we als het dalen van het subjectief ongezondheidsgevoel van het 

laagste inkomenskwintiel tot 6%. Deze 6% is het resultaat van de halvering van het 

verschil tussen het subjectief ongezondheidsgevoel van mensen uit het laagste en 

het hoogste inkomenskwintiel gemeten tijdens de nulmeting. 

SOCIALE WONING SVK-WONING

Grafi ek 18: Evolutie wachtlijsten sociale huurwoningen en SVK-woningen
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Wanneer we spreken over een kloof, dan bekijken we de evolutie tussen de afstand 

tussen het doel, met name 6%, en het gemeten subjectief ongezondheidsgevoel 

bij het laagste inkomenskwintiel. In de volgende grafi ek vergelijken we de evolutie 

van het subjectief ongezondheidsgevoel van personen uit het laagste en het hoogste 

inkomenskwintiel, telkens in confrontatie met het doel.

Het subjectief ongezondheidsgevoel van mensen uit het laagste inkomenskwintiel 

blijft tot 2012 ongeveer gelijk op 13%, maar stijgt dan fors tot 17% in 2015. Hier-

door wordt de afstand met het beoogde doel groter: tijdens de nulmeting 7 pcp, in 

2015 11 pcp. Ook mensen uit het hoogste inkomenskwintiel voelen zich ongezon-

der: van 1 tot 3%. Nog steeds bijzonder weinig in vergelijking met die van het laag-

ste inkomenskwintiel.

LAAGSTE INKOMENSKWINTIEL HOOGSTE INKOMENSKWINTIEL DOEL

Grafi ek 19: Evolutie subjectief ongezondheidsgevoel
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Spitten we de bovenstaande grafi ek verder uit, dan zien we dat opnieuw dezelfde 

groepen slecht scoren. Grafi ek 20 toont het subjectief ongezondheidsgevoel bij 

laaggeschoolden en hooggeschoolden, en mensen geboren buiten de EU. 
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Hooggeschoolden hebben eenzelfde subjectief ongezondheidsgevoel als mensen 

uit het hoogste inkomenskwintiel. Laaggeschoolden daarentegen volgen een andere 

lijn: in 2006 voelde 10% zich subjectief ongezond, vanaf 2009 voelen meer laag-

geschoolden zich ongezond. In 2015 voelt 17% van de laaggeschoolden zich sub-

jectief ongezond.

Het subjectief ongezondheidsgevoel van mensen geboren buiten de EU vertoont een 

sterk schommelende lijn: 7% in 2006 en dan sterk stijgend tot 19% in 2009 om 

dan terug sterk te dalen tot 6% en vervolgens opnieuw te stijgen tot 12% in 2015. 

Beide groepen hebben een hoog subjectief ongezondheidsgevoelen voor beiden is 

de evolutie negatief. 

Het Decenniumdoel, de halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm, 

is verder weg dan ooit. Laaggeschoolden, mensen met een migratieachtergrond en 

mensen uit het laagste inkomenskwintiel voelen zich veel meer ongezond dan hoog-

geschoolden en mensen uit het hoogste inkomenskwintiel. Bovendien vergroot de 

afstand tussen het doel (6%) en het gemeten subjectief ongezondheidsgevoel.

LAAGGESCHOOLDEN GEBOREN BUITEN DE EU HOOGGESCHOOLD

DOEL

Grafi ek 20: Evolutie subjectief ongezondheidsgevoel bij diverse kansengroepen
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Wie arm is, voelt zich ziek. Bovenstaande grafi eken plaatsen de betaalbaarheid van 

de gezondheidszorg centraal. Verschillende maatregelen om de toegankelijkheid 

van de gezondheidszorg te verzekeren werden al in het leven geroepen. De volgende 

grafi ek maakt duidelijk dat er toch nog heel wat werk aan de winkel is.

Grafi ek 21 geeft het aantal personen weer dat gezondheidszorgen om fi nanciële 

redenen moet uitstellen. 

Meer en meer mensen moeten hun gezondheidszorg uitstellen: in 2006 amper 

1,3%, in 2015 al 4,1%. Bekijken we deze grafi ek nader dan zien we dat dezelfde 

groepen die zich subjectief ongezond voelen ook hun gezondheidszorg om fi nan-

ciële redenen uitstellen. Net zoals bij voorgaande grafi eken zien we een negatieve 

evolutie. In 2006 stelden 5% van personen uit het laagste inkomenskwintiel hun 

zorg uit, in 2015 is dit al 12%: een stijging met 7 pcp! In 2006 stelden 4% van de 

mensen geboren buiten de EU hun zorg uit, in 2015 is dit ook 12%: een stijging 

met 8 pcp.

Voor de laaggeschoolden stellen we eenzelfde evolutie vast: van 2% naar 7%, een 

stijging van 5 pcp. Meer mensen voelen zich ongezond, steeds meer mensen stellen 

hun gezondheidszorg uit, waardoor meer mensen zich ongezond voelen. Kwalitatief 

LAAGGESCHOOLDEN GEBOREN BUITEN DE EU HOOGGESCHOOLD

TOTAAL

Grafi ek 21: Kloof inzake de betaalbaarheid van de gezondheid
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minderwaardige woningen zijn meestal ongezonde woningen, waar mensen ziek 

worden, … . Een helse cirkel van zich ziek voelen, ziek worden, zorg uitstellen, … 

begint. 

Het Decenniumdoel, een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen 
rijk en arm, wordt niet gehaald. Integendeel, steeds meer mensen die leven in 
armoede of rond de armoedegrens voelen zich ongezond. De kloof tussen het 

subjectief ongezondheidsgevoel en het Decenniumdoel stijgt.

 

Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen die hun zorg uitstellen om financiële rede-

nen. Regeringsmaatregelen, zoals het blokkeren van de goedkeuring van bijko-

mende wijkgezondheidscentra die effectief werken aan de betaalbaarheid en de 

kwaliteit van de zorg, zijn onbegrijpelijk. 

10 jaar gezondheidsbeleid levert niet het gewenste resultaat op: meer mensen dan 

ooit voelen zich ongezonder en meer mensen dan ooit moeten omwille van financi-

ele redenen gezondheidszorg uitstellen.

8. Samen leven
Het zesde Decenniumdoel handelt over het samen leven, hoe mensen in armoede 

hun netwerken kunnen verbreden. Armoede, discriminatie, segregatie en racisme, 

ziekte, … zijn drempels waardoor gezinnen in armoede het moeilijk hebben om deel 

te nemen aan de samenleving. 

De verschillende monitors (Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen-survey, 

EU-Silc, Vlaamse migratiemonitor) hebben pas recent het thema samen-leven ver-

der geëxploreerd. Een overzicht van de evolutie van het ‘verbreden van de netwer-

ken’ is daarom moeilijk. Toch doen we dit aan de hand van enkele grafieken, rond 

vakantie-participatie en rond deelname aan cultuur en aan verenigingen.

Grafiek 22 bekijkt de evolutie van de vakantieparticipatie. Sinds 2006 is er een 

stijging van het aantal personen die zich geen week vakantie buitenhuis kunnen 

veroorloven: van minder dan 15% tot bijna 19%. Sinds 2014 blijft dit cijfer schom-

melen rond de 18,5%.
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Hoewel deelname aan vakantie maar een indirecte indicator is van deelname aan de 

samenleving, bevestigt deze grafi ek de kloof tussen mensen die leven in armoede 

en anderen. Deze grafi ek toont bovendien aan dat deze kloof, net zoals bij alle an-

dere bovenstaande kloven, ondanks 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid niet kleiner 

wordt.

Bekijken we deelname aan cultuur en aan verenigingen dan zien we dezelfde kloof 

opduiken.

We hebben pas sinds 2012 meer gedetailleerde cijfers, trends zijn dus moeilijk te 

detecteren. In 2012 nam 76% van de Vlamingen regelmatig deel aan een of ander 

cultuurevenement. Dit stijgt geleidelijk tot ongeveer 84%. Ongeveer 16% van de 

Vlamingen neemt om een of andere reden dus niet deel aan cultuur. 

We hebben sinds 2012 meer informatie over verschillende groepen. Vier groepen 

die minder deelnemen aan cultuur zijn alleenstaanden, eenoudergezinnen, laag-

geschoolden en mensen uit het laagste inkomenskwintiel. Sinds 2012 is er een 

stijgende trend van deelname binnen deze viergroepen. Vooral eenoudergezinnen 

blijken een sprong voorwaarts gemaakt te hebben. Voor de andere groepen blijft het 

aantal personen die niet participeren groot.

AANTAL PERSONEN DIE NIET EEN WEEK VAKANTIE BUITENHUIS KUNNEN NEMEN

Grafi ek 22: Evolutie van het aantal personen die niet een week vakantie buitenhuis kunnen nemen
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De kloof bij de deelname aan het verenigingsleven is nog groter. Ongeveer 50% van 

de Vlamingen neemt deel aan het verenigingsleven. Laaggeschoolden en personen 

uit het laagste inkomenskwintiel nemen sinds de laatste meting minder deel aan 

het verenigingsleven. Enkel alleenstaanden vormen hier een uitzondering: zij nemen 

sinds de eerste meting in 2012 meer deel aan het verenigingsleven.

Grafi ek 23: Evolutie niet-participatie aan cultuur van diverse kansengroepen
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Grafi ek 24: Evolutie niet-participatie aan verenigingen
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Wat in het oog springt is de blijvende kloof tussen mensen die leven in armoede en 

alle anderen. 
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Het Decenniumdoel, mensen in armoede verbreden hun netwerken, wordt niet 
gerealiseerd. Integendeel, uit alle indicaties blijkt dat mensen die leven in ar-

moede minder mogelijkheden hebben om deel te nemen en ook minder deelne-
men aan de samenleving.

 

Het ‘verbreden van netwerken’ vullen we vandaag met de ‘verkleuring’ van onze 

samenleving breder in. We bekijken hier de mate van inclusie van verschillende 

groepen in de Vlaamse samenleving. 

Decenniumdoelen2017 definieert een inclusieve samenleving als “een samenleving 

waar iedereen ongeacht afkomst, gender, leeftijd, religie of levensbeschouwing, 

seksuele geaardheid, handicap … volledig kan deelnemen zonder enige beperking 

en mee kan bouwen aan de samenleving. 

Een inclusieve samenleving cultiveert het ‘insluiten’ van alle mensen. Ze werkt 

aan het wegnemen van drempels, zoals discriminatie, racisme, seksisme, …, die 

mensen uitsluiten op basis van diverse kenmerken. Ze creëert tevens voor iedereen 

mogelijkheden om deel te nemen en mee te bouwen.

‘Insluiting’ vraagt dus structurele en positieve maatregelen van overheden, organisa-

ties en instellingen die mensen en groepen gelijke toegang geven, maatregelen die 

mensen en groepen een duw in de rug geven, maatregelen die mensen en groepen 

de macht geven om mee te bouwen aan de samenleving. 

‘Insluiting’ zorgt voor gelijke machtsverhoudingen en voor een meer gelijkwaardige 

samenleving. Een insluitingsbeleid werkt aan de participatie van allen aan de sa-

menleving. Een maatschappij die ‘insluiting’ wil bevorderen, verwacht van haar 

instellingen een sterk kritische reflectie omtrent de eigen werking en uitsluitingsme-

chanismen, en maakt daarvoor ook stevig gebruik van de kennis van de doelgroepen 

zelf. Er dient dan ook stevig ingezet te worden op participatie van deze doelgroe-

pen. 

Een inclusieve samenleving bestrijdt uitsluiting door stereotypering te ondermijnen, 

vooroordelen weg te werken, door te werken aan de toegankelijkheid van de samen-

leving en op deze manier discriminatie onmogelijk te maken. Een inclusieve samen-

leving onderkent de mechanismen van racisme en bevecht die op alle fronten. 

Armoede is een gevolg van uitsluiting. Discriminatie en racisme creëert uitsluiting 

en bijgevolg armoede. “Armoede is met andere woorden een spiegel die toont welke 
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mensen en welke groepen in welke tijdsperiodes worden uitgesloten of uitgestoten 
van wat door een samenleving naar waarde wordt geacht.19”

Vlaanderen heeft sinds 2013 een migratiemonitor. Tot nu toe zijn er twee versche-

nen, de Vlaamse migratiemonitor 2013 en 2015. Daarnaast zijn er de jaarlijkse 

rapporten van UNIA die het aantal meldingen van discriminatie bevatten.

De volgende grafi ek20 toont de evolutie van het aantal meldingen van discriminatie 

die UNIA sinds 2010 ontvangen heeft. Uit de stijging van het aantal meldingen 

kunnen niet zomaar conclusies getrokken worden. De stijgende bekendheid van 

UNIA, uitspraken of acties die een brede afschuw veroorzaken, … kunnen de 

stijging mee doen verklaren. De stijging van het aantal opgenomen dossiers sinds 

2010 is wel een belangrijke trend om op te volgen.

MELDINGEN DOSSIERS

Grafi ek 25: Aantal meldingen van discriminatie en opgenomen dossiers
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De volgende grafi ek21 geeft meer inzage in de aard van de opgenomen dossiers. Dos-

siers over discriminatie omwille van raciale redenen, handicap of levensbeschou-

wing zitten in een stijgende lijn.
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Grafi ek 26: Aantal dossiers per criterium
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Het stijgend aantal dossiers zegt vooral iets over een groeiende polarisering in 

Vlaanderen. Uit het aantal dossiers kunnen we niet zomaar afl eiden dat er meer 

racisme of discriminatie is, daarvoor zijn er te weinig gegevens. Om te kijken naar 

de levenshouding van bewoners in Vlaanderen kunnen we terecht bij de Sociaal-

Culturele Verkenningen.

De Vlaamse Migratiemonitor22 maakt gebruik van deze survey. De tweede migratie-

monitor biedt enig inzicht in de houding van bewoners in Vlaanderen ten opzichte 

van mensen met een migratiegeschiedenis.De vierde tabel geeft de evolutie van de 

houding van ‘autochtonen’ aan tegenover mensen met een migratieachtergrond of 

migratiegeschiedenis.23
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1998 2002 2004 2008 2010 2013

De aanwezigheid van ver-
schillende culturen is een 
verrijking voor onze samen-
leving

506 (0,5) 16,8 (0,1) 9,6 (0,1) 500 (0,4) 18,9 (0,2) 8,4 (0,1)

migranten zijn over het alge-
meen niet te vertrouwen

456 (1,7) 34,1 (0,8) 5,3 (0,4) 456 (1,6) 35,2 (0,8) 4,5 (0,3)

migranten komen hier pro-
fi teren van onze sociale 
zekerheid.

539 (3,1) 9,53 (1,1) 13,1 (0,8) 529 (2,4) 12,8 (0,9) 13,6 (0,7)

migranten* zijn een bedrei-
ging voor onze cultuur en 
gebruiken.

449 (9,5) 36,6 (4,5) 2,9 (1,1) 447 (5,7) 39,2 (2,7) 3,4 (1,0)

Een dubbele vaststelling: aan de ene kant zien we dat meer ‘autochtonen’ positief 

reageren op de vraag of verschillende culturen voor een verrijking zorgen, komende 

van 42% naar 49%. Dit uit zich ook in de derde vraag mbt het profi teren, waar 

we ook een lichte daling van het wantrouwen zien. Aan de andere kant is er meer 

wantrouwen wanneer we vraag twee mbt het vertrouwen en vooral de vraag mbt be-

dreiging van onze cultuur bekijken. Het aantal ‘autochtonen’ die mensen met een 

migratiegeschiedenis als een bedreiging zien stijgt met 9 pcp in 2013 tegenover 

1998!

Als we de verschillende jaren overschouwen tonen de antwoorden allen eenzelfde 

verloop: in 2008 was er meer wantrouwen en tegelijkertijd meer vertrouwen dan in 

1998 of in 2013. Ook hier toont deze tabel een duidelijke polarisatie waarbij beide 

groepen, diegenen die vertrouwen en diegenen die wantrouwen, aanhang winnen. 

De laatste, 27ste grafi ek, geeft het aandeel jongeren aan dat ooit gediscrimineerd is 

geweest. Ook deze grafi ek komt uit de Vlaamse Migratiemonitor.24

Tabel 3: Evolutie van de houding tegenover vreemdelingen en migratie
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Deze grafi ek toont het aandeel jongeren dat zich in 2013 gediscrimineerd voelde. 

1/3 van de jongeren die buiten België geboren zijn geven aan dat ze minstens een-

maal gediscrimineerd zijn geweest. In een column geeft de voormalige directeur 

van het Minderhedenforum nog andere cijfers: “Vandaag zegt één op vijf Vlamingen 

niemand van buitenlandse origine als poetshulp te willen inschakelen en stelt 38 

procent geen vertrouwen te hebben in mensen met een migratieachtergrond. En 

wat zeggen wij als samenleving: ‘u doet maar’. Wij treden te weinig op, we zijn er 

te weinig mee bezig. Drie op vier dienstenchequebedrijven die schoonmakers uit-

sturen, gaan in op de discriminerende vraag van een klant - en dit met overheids-

subsidies, maar tegelijk krijgen vastgestelde inbreuken zelden of nooit een juridisch 

staartje. Sinds 2002 leidde geen enkele inbreuk op de anti-discriminatieregels tot 

een strafrechtelijke vervolging”25. Mensen met een migratiegeschiedenis ervaren 

dagelijks discriminatie en racisme. 

Het is onduidelijk of er sinds de eerste metingen meer discriminatie of racisme is. 

Het aantal mensen met een migratieachtergrond neemt geleidelijk toe, daarenboven 

komt nog de vluchtelingencrisis, en vooral de verschillende aanslagen die het wan-

trouwen voeden. Hoe de verschillende overheden omgaan met integratie en inclusie 

is bepalend voor het voeden van het ver- of wantrouwen. De uitspraken van de laat-

ste maanden door voorzitters, ministers, staatssecretarissen25 geven allemaal blijk 

van een wantrouwen ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond. 

Het Decenniumdoel, een inclusieve samenleving, wordt niet behaald.

GEBOREN BUITEN BELGÏE GEBOREN IN BELGÏE

Grafi ek 27: Discriminatie bij jongeren
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Integendeel, alles wijst op een verdere polarisering tussen mensen die vertrouwen 

en die wantrouwen, tussen mensen die willen samen leven en mensen die niet met 

hen willen samen leven. Een ‘exclusieve’ samenleving sluit uit en creëert armoede.

1 Knack, 26 juli 2017, interview met Zuhal Demir onder de titel “Kris Peeters doet aan sym-

boolpolitiek’, pag. 24 ev.

2 Om de evolutie van kansarmoede bij zeer jonge kinderen op te volgen wordt per jaar de kans-

armoede-index voor het Vlaamse Gewest door Kind en Gezin berekend. Deze kansarmoede-

index voor jaar X wordt als volgt berekend: het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1 en X-2 

in een gezin dat leeft in kansarmoede en dat woont in het Vlaamse Gewest op 31 december 

van het jaar X, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en dat woont in 

het Vlaamse Gewest op 31 december van het jaar X (in percentage). Daarbij is het nuttig om 

te weten dat kinderen die niet in Vlaanderen geboren zijn, maar er wel wonen, toch meegeteld 

worden. De index moet dus begrepen worden als een cijfer over de zeer jonge kinderen die op 

de laatste dag van het meest recente jaar in Vlaanderen wonen. 

 http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/#Berekening-kansarmoede-in 

3 De beleidsbrief van mevrouw Demir Zuhal, staatsecretaris voor armoedebestrijding, april 2017, 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0020/54K0020069.pdf . Hierin zegt ze op pag 11: 

“ook – wat zeer belangrijk is in het kader van armoedebestrijding– sociale minima die niet 

significant onder de armoederisicogrens liggen.”

4 Het persdossier mbt de gevolgen van de besparingen: http://www.decenniumdoelen.be/dcd/pers/ 

5 “Meer mensen aan het werk betekent onder andere op lange termijn betaalbare pensioenen 

maar ook – wat zeer belangrijk is in het kader van armoedebestrijding – sociale minima die 

niet significant onder de armoederisicogrens liggen. Substantieel hogere uitkeringen worden 

immers makkelijker realiseerbaar als er minder mensen nood hebben aan een uitkering en 

mensen sneller weer doorstromen naar werk.” Pag 11 van de beleidsbrief van mevrouw Demir 

Zuhal, zie voetnoot hiervoor.

6 Zie onder meer de “MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, 

DE EUROPESE RAAD, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN 

HET COMITÉ VAN DE REGIO’S. Samen aan de slag voor de jongeren in Europa. Een oproep 

tot actie ter bestrijding van jeugdwerkloosheid” Brussel, 2013, COM(2013) 447 final

7 Werkzaamheidsgraad wordt bepaald als het aandeel werkenden die in de week van de bevra-

ging minstens 1 uur hebben gewerkt.

8 https://www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml 
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9 Cijfers over sociale economie vind je op http://www.werk.be/sites/default/fi les/cijfers/Beleid_in_

cijfers/Sociale_Economie/de_vlaamse_sociale_economie_in_2015.pdf 

10 WETENSCHAPPELIJKE GELETTERDHEID BIJ 15-JARIGEN VLAAMS RAPPORT PISA 2015, 

pag 158. http://www.pisa.ugent.be/uploads/assets/140/1485507054477-Vlaams%20rap-

port%202015(2).pdf 

11 Uit De Standaard, opiniebladzijden, dd 7 maart 2017. “Waarom zouden tweedegeneratiemi-

granten het op school in Maasmechelen zoveel slechter doen dan migranten in Maastricht? 

Aan de Maas ligt het alleszins niet, zegt Orhan Agirdag. Een onderwijsbeleid voer je niet op 

basis van een anekdote. Bovendien is het wetenschappelijk bewijs niet te weerleggen: alloch-

tone ouders willen net als iedereen het beste voor hun kind. Joke Drijkoningen en Annemie 

Van Beirendonck geven voorbeelden van de drempels die scholen, vaak onbewust, opwerpen. 

Als je die aanpakt, dan ben je al goed op weg. Luk Vanmaercke ziet het breder: diversiteit is 

een realiteit, verlaat de uitzichtloze visie en zoek de nuance op.” http://www.standaard.be/cnt/

dmf20170306_02766108 

12 Orhan Agirdag, De Standaard 7 maart 2017, de clash over de klas; 

13 Wooncrisis in de onderste lagen van de private huurmarkt. Advies 2017-06 / 27.04.2017 

Vlaamse Woonraad. https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/vlaamse-woonraad 

14 http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-infl atie-maar-

opvallende-stijging-in-goedkoper-segment/

15 Uit hetzelfde advies van de Vlaamse woonraad, pag. 8: “Vrind stelt dat de gewogen gemid-

delde elektriciteitsfactuur voor huishoudelijke afnemers in december 2015 29 % hoger ligt 

dan in december 2014 (onder meer door de BTW verhoging en de verhoogde distributiekost). 

De VREG heeft becijferd dat een gezin met een verbruik van 3500 kWh in 2016 gemiddeld 

285 euro meer betaalt dan het jaar voordien.”

16 Uit hetzelfde advies Vlaamse woonraad, pag 7 en 8

17 Heylen Kristof, Woonsubsidies in Vlaanderen. Verdelingsanalyse voor 2013. Leuven, juni 

2016. Pag 77. https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Werkpakket-

ten/WP7_Woonsubisidies_in_Vlaanderen_Verdelingsanalyse_voor_2013

18 Het aantal huishoudens vind je op https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/fi les/aantal_huis-

houdens_1.pdf 

19 Gebaseerd op Bea Van Robaeys en Meryem Kanmaz, Armoede bij mensen met migratieachter-

grond, moeilijke strijd. Sociaal.net 10 juni 2015

20 UNIA, Jaarrapport 2015, pag 6. http://unia.be/fi les/Documenten/Jaarrapport/Cijferver-

slag_2015.pdf 

21 UNIA, Jaarrapport 2015, pag 15

22 De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 en 2015 vind je op de site van https://www.

vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2015-1 

23 De Vlaams Migratie- en Integratiemonitor 2015, pag 130

24 De Vlaams Migratie- en Integratiemonitor 2015, pag 144

25 http://www.minderhedenforum.be/actua/detail/column-knack-als-het-beest-los-is

26 Zie ook uitspraken van bv Gwendolyn Rutten, Hilde Crevits, Pieter De Crem sinds maart 2017 

in de verschillende media



“I believe that virtually all the problems in the world 
come from inequality of one kind or another.”

_______________

Amartya Sen1

10 jaar 
armoedebestrijdinGsbeleid:armoedebestrijdinGsbeleid:armoedebestrijdinGsbeleid:

TIEN JAARTIEN JAARTIEN JAAR
ARMOEDIG BELEID
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2.

10 Armoedebarometers geven een beeld van de resultaten van 10 jaar armoedebe-

strijdingsbeleid. 10 jaar lang beloven de verschillende regeringen de armoede te 

bestrijden, de armoede te halveren, mensen die leven in armoede boven de armoe-

degrens te tillen, … . Niets daarvan, geen enkele indicator toont fundamenteel een 

verbetering. Integendeel, alle indicatoren staan op rood. 

10 Armoedebarometers tonen bijgevolg een beeld van 10 jaar armoedig armenbe-

leid. Meer zelfs: de laatste jaren zien we een beleid dat zich richt tegen de armen. 

10 Armoedebarometers maken duidelijk dat een ander beleid nodig is.

De Decenniumdoelen dagen het federale en Vlaamse beleid uit. Het beleid, want 

armoedebestrijding is geen taak van de staatsecretaris of de minister van armoede-

bestrijding alleen. Een armoedebestrijdingsbeleid is werk voor alle verantwoordelij-

ken, op alle domeinen en op alle niveaus. 

Een armoedebestrijdingsbeleid vraagt daarenboven een paradigmashift: armoede 

is nu immers de kanariepiet van de samenleving. Blijvende armoede ondanks alle 

plannen en initiatieven duidt op een structurele fout in onze samenleving. Dit ver-

helpen noodzaakt een andere kijk waarbij ‘zorg voor allen en de samenleving’ cen-

traal staat.

Daarom moeten de samenleving en de beleidsverantwoordelijken in het bijzonder de 

verantwoordelijkheid opnemen om werk te maken van herverdeling, meer gelijkheid, 

meer zorg en meer aandacht en bekommernis voor iedereen die kwetsbaar is of wordt. 

Zes doelen telt Decenniumdoelen, een voor elk belangrijk levensdomein. Een ze-

vende doel vat alle doelen in één beeld samen.

TIEN  JAAR
ARMOEDIG BELEID
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1. een halverinG van de armoede

In 2006 leefden 693.000 personen onder de armoedegrens. Ons doel, een halve-

ring betekent 346.500 personen minder. In 2015 leven er echter 663.750 mensen 

onder de armoedegrens: amper 30.000 personen minder dus. In percentages is de 

daling groter, iets meer dan 1%. 

In 2006 leefde 11,4% van de Vlamingen immers onder de armoedegrens. In 2015 

leeft 10,3% onder de armoedegrens. Gedurende de 10 Armoedebarometers is het 

aantal mensen die leven onder de armoedegrens steeds blijven schommelen tussen 

de 10 en 11%. In realiteit betekenen deze schommelingen amper iets.

Sinds 2006 stijgt de kinderarmoede volgens de indicatoren van Kind en Gezin 

gestadig in Vlaanderen: van 6,9% tot 12% in 2015. Bijna een verdubbeling! De 

Vlaamse doelstelling om de kinderarmoede te halveren is m.a.w. onbereikbaar met 

hetzelfde beleid.

10 jaar armoedebestrijdingsbeleid heeft een muis gebaard. Na 10 jaar zijn er ongeveer 

evenveel mensen die leven in armoede. Een halvering van de armoede is verder dan 

ooit. Na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid zijn er immers ongeveer evenveel mensen 

die leven in armoede.
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2. elk Gezin heeft een volwaardiG inkomen

Een volwaardig inkomen is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan deze samen-

leving. Het tweede Decenniumdoel is dan ook dat elk gezin, ongeacht de samenstel-

ling, minstens een inkomen heeft dat de Europese armoededrempel bereikt.

Sinds 2006 zijn de minima echter, nagenoeg constant, ver onder de armoededrem-

pel gebleven, en dit ondanks alle beloften die alle regeringen hebben gedaan. Wie 

de evolutie van de sociale minima volgt, wordt moedeloos. 10 jaar armoedebestrij-

ding helpt gezinnen niet uit de armoede, maar houdt ze net in armoede. De evolutie 

van de sociale minima toont in het beste geval een lichte verbetering, maar blijft 

steeds ver af van de armoededrempel. Wie dieper graaft ziet een groeiende verar-

ming van verschillende bevolkingsgroepen. 

Armoede krijgt hierdoor meerdere kleuren. Sommige groepen gaan vooruit op de 

armoedeladder, verontrustend is echter dat eenoudergezinnen en gezinnen met een 

migratieachtergrond er op achteruit gaan. Nochtans blijkt uit de evolutie van andere 

groepen dat vooruitgang mogelijk is mits o.a. een betere sociale zekerheid en betere 

arbeidsomstandigheden.

Bijzonder schrijnend en wraakroepend is de ondraaglijke lichtheid van de vele be-

loftes van de vele regeringen die ons land rijk is. 

Na 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid is het Decenniumdoel, elk gezin minstens een 

inkomen dat de armoedegrens bereikt, niet gehaald.

3. meer Gezinnen hebben werk

Waardig werk hebben is een hefboom tegen armoede. Niet zomaar elk werk, maar 

werk dat zorgt voor een volwaardig inkomen en voor een vorm van erkenning in de 

samenleving. 

Zelfs het hebben van werk is voor velen een onbereikbaar doel. In 2006 had 9,2% 

van de gezinnen geen inkomen uit betaald werk, in 2015 is dit gedaald tot amper 

8,7%. Sinds de nulmeting blijft dit aantal schommelen boven de 8%.
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Het Decenniumdoel, de halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt, wordt 

niet gehaald. Laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond blijven ver 

achter op de andere groepen. De kloof tussen zij en de anderen wordt steeds groter. 

Er wordt geïnvesteerd in een werkbonus voor zij die voltijds werken, maar niet voor 

hen in de sociale economie die nochtans laaggeschoolden, mensen met een migra-

tieachtergrond en andere groepen aan de slag helpt. Het aantal mensen dat werkt 

en toch arm is vermindert niet en blijft schommelen rond 90.000 mensen.

4. meer Gezinnen wonen Goed  
 aan betaalbare prijzen

Een goede en betaalbare woning is de zorg van elk gezin. Een woning is immers 

meer dan vier muren en een dak. Het is de plaats van waaruit men de samenleving 

tegemoet treedt. Een slechte, onbetaalbare woning belemmert bijgevolg een deel-

name aan de samenleving.

Het Decenniumdoel vraagt een forse inhaalbeweging voor sociale woningen. Sinds 

2006 zijn er 13.066 sociale huurwoningen bijgekomen. Met de sociaal-verhuurkan-

toor-woningen bijgerekend komen we aan 21.416 bijkomende woningen: nog ver 

verwijderd van de Vlaamse doelstelling van 50.000, nog veel verder verwijderd van het 

Decenniumdoel van 75.000 bijkomende sociale huurwoningen.

Het Decenniumdoel, de toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 

150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen, wordt bijgevolg niet 

gehaald. De nood aan betaalbare en goede huurwoningen wordt bovendien nog gro-

ter: de wachtlijst voor een sociale woning is met de helft gestegen, de huurprijzen 

in de laagste segmenten van de private huurmarkt blijven stijgen, de woonlasten 

zijn voor minstens een kwart van de huurders en laagste inkomensgroepen veel te 

hoog, … . Wonen wordt moeilijk voor de laagste inkomensgroepen.

5. meer jonGeren hebben een toekomst  
 na de school

De school moet jongeren voorbereiden op de samenleving. Een samenleving die 

steeds meer eisen stelt naar letters en cijfers. Wie laaggeschoold uit de school stapt 
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heeft meer kans om in armoede te leven, geen werk te vinden, een slechte woning 

te huren en minder gezond te zijn.

Het Decenniumdoel mbt de laaggeschooldheid is ambitieus: een daling tot 3% 

laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren en dit in alle onderwijsvormen 

en voor alle jongerengroepen.

De evolutie van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid is echter niet rooskleu-

rig: de laaggeletterdheid daalde 13,4% (min 0,7 pcp), om nu terug te stijgen naar 

17%. Een forse achteruitgang van bijna 3 pcp!

Deze negatieve evolutie was reeds merkbaar bij de laaggecijferdheid: sinds de me-

ting in 2006 stijgt de laaggecijferdheid onrustwekkend: van 11,9% naar 16,8%, 

een achteruitgang van bijna 5 pcp!

Het Decenniumdoel wordt bijgevolg niet behaald, integendeel de laatste PISA-meting 

vertoont een grotere kloof: we zijn 14 pcp verwijderd van het doel van 3%. 

Ook hier horen jongeren met een migratiegeschiedenis tot de slechtst presterende 

jongeren. 

6. meer Gezinnen kunnen naar  
 de dokter of de tandarts

Een woning van ontoereikende kwaliteit en te weinig comfort, te hoge energiereke-

ningen of huurlasten, zorgt voor een slechte gezondheid. Een te laag inkomen zorgt 

voor uitstel van gezondheidszorgen. Slechte arbeidsomstandigheden maken men-

sen ziek. Laaggeschoolden hebben minder kennis over gezond leven. Kortom: arm 

maakt ziek.

Het Decenniumdoel, de halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en 

arm, vertalen we als het dalen van het subjectief ongezondheidsgevoel van het laag-

ste inkomenskwintiel tot 6%. De evolutie van het subjectief ongezondheidsgevoel 

was tot 2012 stabiel om dan fors te stijgen tot 17% in 2015. Hierdoor wordt de 

afstand met het beoogde doel groter: tijdens de nulmeting zagen we een kloof van 

7 pcp tot het beoogde doel. In 2015 vergroot de kloof tot het beoogde doel van 6% 

met 11 pcp. Ondanks 10 jaar gezondheidsbeleid voelen meer en meer mensen aan 

de onderkant zich ongezond en stijgt het aantal mensen die hun zorg moeten uit-

stellen om financiële redenen.
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Het Decenniumdoel, een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm, 

wordt niet gehaald. Integendeel, steeds meer mensen die leven in armoede of rond de 

armoedegrens voelen zich ongezond. De kloof tussen het subjectief ongezondheidsge-

voel en het Decenniumdoel stijgt. 

7. elk Gezin voelt  
 zich thuis in vlaanderen/belGië

Kunnen deelnemen aan de samenleving draagt bij tot ontplooiing en weerbaarheid. 

Deelnemen aan cultuur, sport, verenigingen, jeugdwerk, … creëert een thuisgevoel. 

Dit thuisgevoel wordt echter door heel wat drempels belemmerd. Meer zelfs: dis-

criminatie en racisme belemmeren mensen om deel te zijn en duwen mensen in 

armoede. Dit creëert een exclusieve in plaats van een inclusieve samenleving.

Het laatste Decenniumdoel, mensen in armoede verbreden hun netwerken, vertalen 

we in twee doelen: een deeldoel over participatie en een deeldoel over het inclusief 

samenleven.

Het Decenniumdoel, mensen in armoede verbreden hun netwerken, wordt niet gereali-

seerd. Uit alles blijkt net dat mensen die leven in armoede minder mogelijkheden 

hebben om deel te nemen en dus ook minder deelnemen aan de samenleving.

Het Decenniumdoel mbt het inclusief samenleven wordt evenmin gehaald. Integendeel, 

alles wijst op een verdere polarisering tussen mensen die vertrouwen en die wan-

trouwen, tussen mensen die willen samen leven en mensen die niet met hen willen 

samen leven. Een ‘exclusieve’ samenleving sluit uit en creëert armoede.

1  David Barsamian, Louder Than Bombs: Interviews from the Progressive Magazine, 2004, pag 67
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10 jaar armoedebarometers:10 jaar armoedebarometers:

EXPERTENEXPERTENEXPERTEN
RAPPORTEN
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EXPERTEN
Aan verschillende deskundigen hebben we een evaluatie gevraagd van het voor-

bije armoedebeleid. Zes deskundigen evalueren scherp het armoedebeleid op hun 

domein: inkomen, arbeid, onderwijs, wonen, gezondheid en samen leven.  Naast 

een scherpe en onderbouwde evaluatie geven ze richtingen aan voor een effectief 

armoedebestrijdingsbeleid. 

Het Kinderrechtencommissariaat maakt als laatste een algemene evaluatie vanuit 

het kinderrechtenperspectief. Een meer dan belangrijke invalshoek: de halvering 

van de kinderarmoede is immers een hoofddoelstelling van het Vlaams armoedebe-

strijdingsbeleid. Maar vanuit het kinderrechtenperspectief kom je onmiddellijk op 

het mensenrechtenperspectief. Vertrekkende van het kleine komen zij tot een breed 

beeld en besluiten met een duidelijke oproep om onmiddellijk actie te nemen.

1. Inkomen en armoede, door Wim Van Lanker en Julie Vinck 
2. Meer werk, maar niet minder armoede, door Ides Nicaise 

3. Onderwijs: de tanker neemt geen bocht, door Ides Nicaise
4. Wonen en armoede: gaan we vooruit?, door Sien Winters 
5. Tien jaar gezondheidsbeleid onder de loep, door Sigrid Vancorenland en Evelyne 

Hens 
6. Participeren aan de samenleving, door Tine Van Regenmortel 
7. Is armoede bij etnisch-culturele minderheden soms minder problematisch?, 

door Dirk Geldof en Meryem Kanmaz 
8. Een balans van 10 jaar bestrijding van kinderarmoede, door Bruno Vanobbergen 

en Naima Charkaoui 

INLEIDING
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Een inkomen dat te laag is om op een menswaardige manier deel te nemen aan de 

samenleving. Dat is waar armoede om draait Bovendien is armoede geen absoluut 

maar een relatief fenomeen: wat zij betekent en wat haar gevolgen zijn, hangt af van 

tijd en plaats. Ter illustratie citeren we uit een publicatie uit 1849 waarin het leven 

van een arm gezin in Vlaanderen wordt beschreven: “Een morsig en berookt ver-
trekje, waarin het daglicht naauwelijks eene fl auwe schemering werpt, bevat man, 
vrouw en vijf kinderen. De laatsten zitten neergehurkt om eene koude aschkolk, 
waarin sedert gisteren geen enkel sprankje gloorde. Het is middag en nog heeft 
geene enkele bete broods hunne lippen verkwikt” .

In onze contreien wordt armoede niet langer beschouwd als het negentiende-eeuwse 

fenomeen van ontbering en doffe ellende. Wat overigens niet wil zeggen dat derge-

lijke situaties niet meer voorkomen; het zijn echter uitzonderingen. In ons heden-

daags denken over armoede staat ‘gebrek’ centraal, al gaat het dan niet zozeer om 

een gebrek aan een bete broods, maar om een gebrek aan middelen om een leven 

te leiden dat wij als samenleving minimaal aanvaardbaar achten. Het is vandaag 

geen luxe om in een huis zonder vocht en schimmel te leven, of om naar de huisarts 

te gaan wanneer men ziek is. Voor wie vandaag in armoede leeft is dat echter geen 

vanzelfsprekendheid, en dat heeft grote gevolgen voor hun mogelijkheden om ge-

zond te zijn en te blijven, om werk te vinden en te houden, om schulden te vermij-

den, om de eigen kinderen voldoende kansen te bieden. 

Verschillende beleidsinstrumenten kunnen ingezet worden om de laagste inkomens 

te verhogen: het voeren van een activerend maar sociaal tewerkstellingsbeleid, het 

organiseren van toegankelijke dienstverlening om tewerkstelling te ondersteunen, 

en het zorgen voor een inkomensbescherming die toelaat om menswaardig te leven 

wanneer men (al dan niet tijdelijk) niet kan werken. Hoewel de meeste instrumen-

ten van het inkomensbeleid deel uitmaken van de federaal georganiseerde sociale 

zekerheid en de fi scaliteit, zijn er twee manieren waarop ook de Vlaamse overheid 

kan bijdragen aan voldoende minimuminkomensbescherming.

1. INKOMEN EN ARMOEDE
Julie Vinck & Wim Van Lancker
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen)
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Ten eerste kan men maatregelen nemen om de netto beschikbare inkomens van ge-

zinnen te verhogen door middel van inkomensaanvullende uitkeringen zoals de kin-

derbijslagen, huursubsidies, of schooltoelagen. Ten tweede kunnen beleidsmakers 

rechtstreeks ingrijpen op de kosten die gezinnen hebben door deze (gedeeltelijk) 

te compenseren en het op die manier mogelijk te maken om van een laag inkomen 

toch meer over te houden. 

In wat volgt gaan we beknopt na welke koers de Vlaamse beleidsmakers in de voor-

bije tien jaar hebben gevolgd op beide domeinen. Het is belangrijk aan te stippen 

dat we daarbij niet louter de beleidsdaden van de minister bevoegd voor armoede-

bestrijding in ogenschouw nemen. De ministers, respectievelijk Ingrid Lieten (sp.a) 

en Liesbeth Homans (N-VA) hebben voornamelijk een coördinerende rol en moeten 

hun collega-ministers aansporen om hun bevoegdheden effectief in te zetten in 

de strijd tegen armoede. Het kleine budget dat geoormerkt is voor de bevoegdheid 

armoedebestrijding wordt voornamelijk ingezet om kleine, vaak lokale projecten te 

subsidiëren. Dat kan nuttig zijn, maar dergelijke projectfinanciering is per definitie 

ontoereikend om de laagste inkomens van een grote groep gezinnen omhoog te krij-

gen.

kostencompenserende maatreGelen

Tijdens het voorbije decennium werd er op het vlak van inkomeninkomen vooral 

ingezet op kostencompenserende maatregelen. Dat gebeurde op verschillende be-

leidsdomeinen zoals wonen, energie, gezin, onderwijs, gezondheid, mobiliteit, tele-

communicatie, en vrije tijd. Bekende voorbeelden zijn de maximumfactuur in het 

kleuter- en basisonderwijs, ingevoerd in het schooljaar 2008/2009, en de sociale 

tarieven voor water, elektriciteit, aardgas en telecommunicatie. Maar wat betekende 

dat voor de levensstandaard van mensen in armoede?

We illustreren het effect van kostencompenserende maatregelen aan de hand van 

referentiebudgetten voor zes typegezinnen. Referentiebudgetten zijn korven van 

goederen en diensten die weerspiegelen wat minimaal noodzakelijk is voor gezinnen 

om adequaat te participeren aan de samenleving volgens verschillende levensdo-

meinen zoals onder andere voeding, huisvesting, gezondheid, ontspanning en mobi-

liteit (Bradshaw, 1993; Storms, 2012). Deze goederen en diensten worden geprijsd 

en het totaal van de korven stelt een financiële ondergrens voor. Een ondergrens 
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waaronder het haast onmogelijk is om 

volwaardig deel te kunnen nemen aan 

de samenleving (Storms, 2012). Het 

referentiebudget is het beschikbare 

inkomen dat je minimaal nodig hebt 

om menswaardig te leven. In wat 

volgt hanteren we de referentiebud-

getten van zes typegezinnen: een al-

leenstaande vrouw, een alleenstaande 

ouder met een jong kind (jongen van 

2 jaar), een alleenstaande ouder met 

twee kinderen (8 en 15 jaar), een 

koppel zonder kinderen, een koppel 

met een jong kind (jongen van 2 jaar) 

en een koppel met twee kinderen (8 

en 15 jaar) (Storms et al., 2015). Bij 

het ontwikkelen van referentiebudget-

ten worden er een aantal veronder-

stellingengemaakt: de gezinnen verkeren in goede gezondheid en gaan zorgvuldig 

om met hun budget. Er wordt van uitgegaan dat de gezinnen de sociale voordelen 

allemaal uitputten. Ze zijn met andere woorden goed geïnformeerd, willen tijd en 

energie besteden aan het aanvragen van de verschillende voordelen en de instanties 

die deze voordelen toekennen zijn voor iedereen toegankelijk. Dat is geen realisti-

sche aanname, waar we later op terug komen. 

De resultaten worden getoond in Figuur 1. De sociale tarieven waarmee in deze oe-

fening rekening wordt gehouden zijn: (1) huisvesting: sociale huur en huurpremie, 

(2) energie en water: toelage stookoliefonds, maximumprijs elektriciteit en aardgas, 

kortingsbon voor energiezuinige apparaten, vrijstelling of compensatie saneringsbij-

dragen, (3) gezondheid: verhoogde tegemoetkoming, (4) mobiliteit: De Lijn-korting, 

(5) vrije tijd: steunpunt vakantieparticipatie, (6) telecommunicatie: sociaal telefoon 

en internettarief, (7) andere: vrijstelling of korting op de provinciebelasting (Storms 

et al., 2015). We tonen hier enkel de doeltreffendheid voor de zes typegezinnen 

indien ze moeten leven van een leefl oon, in vergelijking met hun referentiebudget-

ten. De conclusies blijven min of meer gelijk indien de typegezinnen moeten rond-

komen met een minimumwerkloosheidsuitkering of werken aan het minimumloon 

(zie Storms et al., 2015).

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Met een leefbaar loon 

had Sarahs papa de huur 

zelf kunnen betalen.

10
 a

dv
er

tis
in

g 
- 

ph
ot

og
ra

ph
y 

Gu
y 

Ko
kk

en



67

Figuur 1: Referentiebudgetten met sociale voordeeltarieven voor niet-werkende gezinnen 
met een leefl oon, getoetst aan hun minimuminkomensbescherming, €/maand, 2013
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Bron: Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D., & Van Thielen, L. (2015), Is de minimuminkomensbe-

scherming in ons land doeltreffender geworden sinds 2008? Wat leren we uit de geüpdatete referentie-

budgetten?, UA/Berichten, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck: Antwerpen. 

Figuur 1 leert ons drie zaken. Ten eerste, de referentiebudgetten dalen wanneer 

rekening wordt gehouden met een volledig gebruik van bovenvermelde kostencom-

penserende maatregelen. Dankzij deze maatregelen kunnen mensen makkelijker 

rondkomen. Ten tweede, en belangrijk, vinden we dat voor de meeste typegezinnen 

het leefl oon nog steeds ontoereikend is om menswaardig te leven zelfs nadat er 

rekening wordt gehouden met de kostencompenserende maatregelen. Ten derde is 

het voornamelijk de toegang tot de sociale huurmarkt die de grootste impact heeft 

op de doeltreffendheid van het leefl oon. Voor een alleenstaande en een alleen-

staande ouder met kind(eren) volstaat het leefl oon enkel en alleen als het gezin een 

woning huurt op de sociale huurmarkt. De Vlaamse bevoegdheid ‘wonen’ is dus van 

cruciaal belang om een effectief armoedebeleid te voeren (zie het hoofdstuk over 

wonen). 
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Kortom, kostencompenserende maatregelen zijn een belangrijke aanvullende steun 

voor gezinnen die moeten rondkomen met een te laag inkomen. Ze zijn echter on-

toereikend om de armoede te verminderen: het initiële probleem is dat de sociale 

minima (leeflonen, werkloosheidsuitkeringen, minimumlonen) niet hoog genoeg 

zijn. De meest effectieve vorm van kostencompenserend beleid is het woonbeleid.

Een aantal evoluties in het Vlaamse sociale beleid ondergraven echter de doeltref-

fendheid van de kostencompenserende maatregelen. Veel van de hogervermelde 

kosten zijn immers sterk toegenomen, en het beleid is als reactie selectiever gewor-

den in het toekennen van sociale voordelen. Kostencompensatie neemt in Vlaande-

ren in toenemende mate de vorm aan van ‘sociale correcties’. De maximumfactuur 

in het onderwijs is universeel van aard: het geldt voor iedereen, ongeacht de sociale 

achtergrond van de leerlingen. Hetzelfde gold voor de 15m³ gratis water die elk 

gezin per gedomicilieerde inwoner kreeg tot 1 januari 2016. Het voordeel van deze 

universele maatregelen is dat ze makkelijk toe te kennen zijn zonder dat iemand 

door de mazen van het net valt. 

Sociale correcties zijn op dat vlak veel problematischer. Sociale correcties op de 

waterfactuur, bijvoorbeeld, het zogenaamde ‘sociaal tarief’, gelden alleen maar 

voor wie een leefloon ontvangt, voor personen met een handicap die een tege-

moetkoming ontvangen van de federale overheid, en voor gepensioneerden die een 

gewaarborgd inkomen ontvangen. Met andere woorden, wie niet tot één van deze 

groepen behoort loopt ook de sociale tarieven voor water mis. Helaas is het goed 

gedocumenteerd dat het ‘ondergebruik’ van sociale voordelen soms groteske vor-

men kan aannemen. Een voorbeeld: onderzoekers schatten het ondergebruik van 

het leefloon op 57% tot 76%; meer dan de helft van de mensen die recht heeft 

op het leefloon ontvang er geen. Wie daardoor dan ook nog eens sociale correcties 

misloopt wordt dubbel gestraft.

Er is nog een probleem. Wie sociaal corrigeert moet ook beslissen wie wel en wie 

geen extra steun verdient. Wie zijn de armen die steun verdienen en wie niet? Een 

sociaal beleid waarin alleen maar wordt gegeven aan wie het nodig heeft, is ge-

doemd om te falen. Dat is de ‘paradox van de herverdeling’: hoe meer de middelen 

van het sociaal beleid gericht worden op wie het echt nodig heeft, hoe minder ef-

fectief het armoedebeleid zal zijn. Net omdat er alleen maar correcties zijn voor de 

laagste inkomens, hebben andere groepen in de samenleving – die vaak het gevoel 

hebben veel bij te dragen en weinig terug te krijgen – er geen baat meer bij. Men 
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wil dan koste wat het kost het onderscheid maken tussen wie wel en wie geen steun 

verdient. Een sociaal beleid dat geënt is op een besparingslogica leidt zo vanzelf tot 

het aanwakkeren van een wij-zij dichotomie.

Het gevolg is een zelfvernietigende spiraal waar sociale maatregelen voor een kleine 

groep van zogenaamd échte armen alsmaar minder legitimiteit genieten. Bovendien 

is het toepassen van sociale correcties een gecompliceerde en stigmatiserende 

zaak. Een illustratie daarvan is dat het minimumtarief voor inkomensgerelateerde 

kinderopvang sinds1 mei 2015 werd opgetrokken van €1,56 naar €5 per dag. 

Kinderopvang werd duurder voor de laagste inkomens, maar niet voor de hogere 

inkomens. Wie wil kan nog steeds het oude tarief aanvragen maar moet daarvoor 

zelf naar het OCMW stappen, ook al heeft men nog nooit met het OCMW te maken 

gehad. Een universeel minimumtarief is zo verworden tot een zeer selectieve sociale 

correctie.

inkomensaanvullende maatreGelen

Het hoeft niet te verbazen dat de Vlaamse beleidsmakers voornamelijk gekozen 

hebben om sociaal te corrigeren: het gros van de instrumenten om de inkomens 

direct te beïnvloeden bevinden zich namelijk op federaal niveau. Toch zijn er ook 

op Vlaams niveau mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld afdoende aangetoond dat 

het ontwikkelen van een adequate huursubsidie een belangrijke rol kan spelen in 

het verminderen van armoede (zie ook hoofdstuk over wonen). Ook de bestaande 

schooltoelagen spelen hier een belangrijke rol. Helaas is er in de voorbije tien jaar 

nooit echt werk gemaakt van een adequate huursubsidie die toegankelijk is voor 

een grote groep van lage inkomensgezinnen. En bovendien is het beleid ook hier 

‘verhard’. De schooltoelagen, bijvoorbeeld, worden sinds het schooljaar 2007-2008 

teruggevorderd van ouders wiens kind spijbelt. Hoewel het financieel bestraffen 

van spijbelen evident kan lijken, conform het ‘voor wat hoort wat’-principe, smaakt 

deze maatregel vooral bitter voor mensen in armoede: spijbelgedrag hangt immers 

sterk samen met de sociaaleconomische positie van gezinnen. Bovendien draagt het 

terugvorderen van schooltoelagen van financieel kwetsbare gezinnen na de feiten 

alleen maar bij tot meer financiële kwetsbaarheid. 

De zesde staatshervorming heeft een belangrijk inkomensaanvullend beleidsinstru-

ment in Vlaamse handen gegeven: de kinderbijslag. Hoewel de kinderbijslag histo-
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risch gezien ontstaan is als een kostencompenserende uitkering voor gezinnen met 

kinderen draagt deze eveneens in belangrijke mate bij aan het besteedbare inkomen 

van deze gezinnen. Onderzoek van Famifed toont aan dat de kinderbijslag bij het 

gros van de gezinnen gebruikt wordt om algemene huishoudkosten, schoolkosten en 

medische kosten te betalen, en dat is zeker het geval voor gezinnen die recht heb-

ben op sociale toeslagen in het huidige stelsel. Bovendien heeft de kinderbijslag 

een belangrijke impact op het armoedecijfer, voornamelijk bij grote gezinnen en 

eenoudergezinnen (Hufkens et al., 2013).

Het bestaande stelsel is echter vatbaar voor verbetering: het is sterk universeel en 

heeft weinig elementen van selectiviteit. Daarenboven zijn de bedragen niet vol-

doende in staat om een deel van de kosten van het opvoeden van kinderen te dek-

ken. Het systeem van de leeftijdstoeslagen en de rangprogressiviteit zorgt er wel 

voor dat de kosten beter gedekt worden naarmate er meer en oudere kinderen in het 

gezin zijn. Simulatie-oefeningen op basis van de huidige kinderbijslag tonen ook 

dat een relatief eenvoudige ingreep waarbij meer wordt ingezet op selectiviteit en er 

dus meer gegeven wordt aan wie het meer nodig heeft binnen een universeel kader, 

de kinderbijslag nog effectiever kan maken in de strijd tegen armoede (Hufkens et 

al., 2013).

De Vlaamse regering konde nieuwverworven bevoegdheid aanwenden om een volle-

dig nieuw systeem uit te dokteren. De beleidskeuzes die men daarbij heeft gemaakt 

zijn echter onvoldoende om een echte kentering in het armoedebeleid te bewerk-

stelligen. De hervorming van de kinderbijslag waarover de Vlaamse regeringspartijen 

het op 28 mei 2016 eens zijn geraakt zorgt ervoor dat de kinderbijslag nog univer-

seler is geworden dan voorheen: de leeftijds- en rangtoeslagen worden afgeschaft 

en elk kind krijgt een hoog basisbedrag. Vooral de kleinere gezinnen, die vaker een 

hoger inkomen hebben, zijn beter af in dit nieuwe stelsel, voor grotere gezinnen 

was het oude systeem genereuzer. Hoewel er bijkomende inspanningen zijn gedaan 

om meer sociale toeslagen toe te kennen, is dit onvoldoende om de positie van de 

meest kwetsbare gezinnen (grote gezinnen, alleenstaande ouders) substantieel te 

verbeteren. De armoedetoets van de Universiteit van Leuven laat een significante 

daling van het armoederisico bij kinderen zien van ongeveer 1.5 procentpunt, maar 

voor de meest kwetsbare gezinnen verandert er weinig. Gegeven de omvang van het 

budget en de unieke mogelijkheid om het systeem te hervormen is dit een gemiste 

kans.
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Om substantiële vooruitgang te boeken in de strijd tegen armoede hadden de 

Vlaamse beleidsmakers moeten inzetten op meer universaliteit in de maatregelen 

om de kosten te compenseren en meer selectiviteit in de maatregelen om de inko-

mens te verhogen. Men heeft net het omgekeerde gedaan.
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1. inleidinG

De tewerkstelling in Vlaanderen (en België) ligt een pak hoger dan tien jaar geleden. 

Nooit eerder waren zoveel Vlamingen aan het werk als nu. En de Vlaamse werkloos-

heid is gedaald: ze dook in 2016 beneden het peil van vóór de crisis, zelfs beneden 

de 5% (Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2017). Hier en daar zijn er zelfs nijpende 

tekorten aan arbeidskrachten. Als je het bekende politieke adagium volgt, dat werk 

het beste wapen is tegen armoede, dan zou je dus verwachten dat ook de armoede 

gedaald is. Maar helaas is dat niet zo: het fi nanciële armoederisico ligt ongeveer op 

hetzelfde peil als een decennium geleden (10%).2 Op het eerste gezicht zijn er drie 

verklaringen voor die paradox: armen hebben niet mee geprofi teerd van de stijging 

van de tewerkstelling; het armoederisico bij werkenden is gestegen; en/of datzelfde 

risico bij werklozen is gestegen. Alle drie deze verklaringen worden door de cijfers 

bevestigd. Alhoewel het armoederisico van werkenden in België nog steeds tot de 

laagste van de EU behoort, is het toch toegenomen van 3,9% in 2005 tot 4,7% in 

2016. De werklozen zijn er zwaar op achteruit gegaan: hun fi nancieel armoederisico 

steeg van 30,7% in 2005 tot 45,9% in 2016. En het aandeel huishoudens op ac-

tieve leeftijd waar niemand werkt schommelt in België al 10 jaar rond de 15% (in 

Vlaanderen rond de 10%).3

2. het net van de werkloosheids-
verzekerinG scheurt

In 2015 leefden naar schatting 1.267.000 personen in België in huishoudens 

op actieve leeftijd waar (bijna) niet gewerkt wordt.4 Niet alleen is het percentage 

werkloze huishoudens in België (14,9%) hoog in vergelijking met de rest van de EU 

(10,6%), maar bovendien is hun armoederisico hoger. Vooral werkloze huishoudens 

met kinderen behoren tot de meest kwetsbare categorieën, met een armoederisico 

van 71%: dit is ronduit alarmerend omwille van de verwachte langetermijneffecten 

2. MEER WERK, MAAR NIET 
MINDER ARMOEDE1

Ides Nicaise, KU Leuven 
(HIVA / Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
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op de kinderen. Kinderen die in armoede opgroeien zijn vaak voor de rest van hun 

leven bestaansonzeker, omdat hun gezondheid en onderwijsloopbaan er onherstel-

bare schade door oplopen. 

In het federaal Jaarboek Armoede in België 2015 maakten Van Lancker e.a. een 

vergelijking tussen de werkloosheidsuitkeringen en de armoedegrens voor vier type-

gezinnen, met bovendien een vergelijking tussen België en drie andere landen (Ne-

derland, Denemarken en Zweden). Ons land heeft volgens de auteurs ten onrechte 

de reputatie een heel genereuze werkloosheidsverzekering te hebben omdat het 

recht op werkloosheidsuitkeringen in principe nog steeds onbeperkt is in de tijd. 

De keerzijde van die medaille is echter dat de uitkeringen in België erg laag liggen, 

met een hoog armoederisico bij werklozen als gevolg (Van Lancker e.a., 2015). In 

de voorbije decennia is de inkomenskloof tussen werkenden en werklozen alsmaar 

toegenomen. Mede onder druk van het harde Europese besparingsbeleid van de 

voorbije jaren (zie bijvoorbeeld de landenspecifieke aanbeveling van 2011 om de 

uitkeringen voor langdurig werklozen te verlagen – Raad van de EU, 2011) zijn de 

uitkeringen steeds meer onder druk komen te staan, en zijn steeds meer werklozen 

uit de werkloosheidsverzekering uitgesloten. We sommen even een aantal maatrege-

len op:

•	 de beperking van de welvaartsvastheid van de uitkeringen

•	 de verstrenging van de controle op het zoekgedrag van werklozen en de uitbrei-

ding van het toepassingsgebied ervan

•	 het terugschroeven van diverse stelsels van tijdskrediet

•	 de afbouw van de stelsels van conventioneel brugpensioen 

•	 de versterkte (en versnelde) degressiviteit van de uitkeringen bij toenemende 

werkloosheidsduur

•	 de verlenging van de wachttijd voor het recht op inschakelingsuitkeringen (voor 

schoolverlaters) tot een jaar

•	 de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen tot drie jaar

•	 de uitsluiting van schoolverlaters zonder diploma uit de werkloosheidsverzeke-

ring

•	 de beperkte gelijkstelling van periodes van inactiviteit met werkperiodes voor de 

berekening van het pensioen

•	 de afschaffing van de ‘anciënniteitstoeslagen’ voor oudere werklozen

•	 de beperking van de vrijstelling om sociale of familiale redenen

•	 de daling van de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijds werklozen.
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In het federale regeerakkoord 2014-20195 staan er nog andere maatregelen op 

stapel, waaronder een verdere halvering van de uitkeringen voor deeltijds werklozen 

na twee jaar werkloosheid.

Met deze indrukwekkende lijst voor ogen hoeft het niet te verwonderen dat het ar-

moederisico bij werklozen sterk gestegen is. In 2005 leefden reeds 30,7% van de 

werklozen in België onder de armoedegrens; in 2016 was dit gestegen tot 45,9%.6 

Uit het jongste rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid blijkt ook dat 

niet minder dan 30% van de geregistreerde werklozen in België geen recht (meer) 

heeft op een werkloosheidsuitkering. Het gaat voor een deel om schoolverlaters (cf. 

supra – 29% van de niet-uitkeringsgerechtigden); voor een ander deel (30%) om 

gesanctioneerden, werkzoekenden met een OCMW-uitkering en personen met een 

arbeidsbeperking; en tenslotte (40%) om vrijwillig ingeschrevenen, vooral migranten 

die werkzoekend zijn maar nog geen rechten op werkloosheidsuitkeringen hebben 

opgebouwd (Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2017). Merk op dat in deze cijfers 

geen rekening gehouden wordt met de werklozen die er de brui aan gegeven hebben 

en zich niet meer hebben ingeschreven als werkzoekende.

Hoe reageren werklozen op het aanhalen van de financiële broeksriem ? De stan-

daard theorie van sociale zekerheidseconomie voorspelt dat de toegenomen druk 

leidt tot een intensiever zoekgedrag en een verlaagd ‘reservatieloon’7, waardoor de 

betrokkenen sneller zullen uitstromen naar werk (zie o.a. Atkinson & Micklewright 

1991; Barr, 2001). De redenering lijkt logisch, maar blijkt in de praktijk niet te 

kloppen. Vooreerst wordt verondersteld dat werklozen zich gedragen als rekenaars 

die enkel rekening houden met inkomen en vrijetijd: als de waarde van de ‘extra 

vrijetijd’ bij werkloosheid groter is dan het extra-inkomen bij tewerkstelling, zouden 

ze werkloosheid verkiezen. In werkelijkheid zoeken werklozen ook naar zin, sociale 

waardering, burgerschap enzovoort. De grote meerderheid zou – ook met (hogere) 

uitkeringen - al te graag aan het werk gaan als dat kon. Het probleem ligt veeleer 

aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt: om aan de slag te kunnen moeten er in de 

eerste plaats toegankelijke vacatures zijn.

Bovendien zou het wel eens kunnen dat werklozen die financieel het mes op de keel 

hebben, de eerste de beste baan accepteren. Maar dat betekent geen vermindering 

van de werkloosheid en armoede op macro-niveau, indien de ingevulde vacatures de 

kans op tewerkstelling voor andere werklozen verminderen. Op termijn kan de 

‘struggle for jobs’ zelfs resulteren in een grotere mismatch en een verdere erosie 
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van de lonen en arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, met 

meer werkende én werkloze armen als eindresultaat.

Ten derde maken lage werkloosheidsuitkeringen, schorsingen en uitsluitingen de 

werkloosheid goedkoper voor de overheid, waardoor deze laatste minder druk ervaart 

om een sterk werkgelegenheidsbeleid te voeren. Binnen Europa merkt men een po-

sitieve correlatie tussen de gemiddelde uitgaven aan actief arbeidsmarktbeleid per 

werkloze en de gemiddelde werkloosheidsuitkering.

Ten slotte moeten werklozen ook kunnen investeren in zichzelf om opnieuw aan de 

slag te geraken. Een deel van hun uitgaven gaan naar bijscholing, gezondheid, mo-

biliteit, en het zoeken naar werk als dusdanig. Wanneer hun inkomen te laag wordt, 

zullen zij voorrang geven aan de noodzakelijke basisuitgaven om het hoofd boven 

water te houden (voeding, huur, nutsvoorzieningen…) en de investeringsuitgaven 

(auto, internet, bijscholing, gezondheidszorgen) uitstellen, wat hun kansen op werk 

reduceert in plaats van ze te verhogen.

Dit laatste argument verwijst naar een alternatief paradigma in de socialezeker-

heidstheorie - het sociale investeringsparadigma – met een omgekeerde voorspel-

ling: nl. dat meer genereuze sociale uitkeringen gunstig zijn voor de uitstroom uit 

de werkloosheid. Empirisch onderzoek moet bijgevolg uitmaken welke theorie de 

bovenhand haalt. 

Recent onderzoek levert, zacht uitgedrukt, geen evidentie dat lagere werkloosheids-

uitkeringen leiden tot een verhoogde uitstroomkans uit de werkloosheid. Zelfs al 

vinden sommige onderzoekers zo’n effect op individueel niveau (Bassanini & Duval, 

2006; Blanchard & Wolfers, 2000; OECD, 1994; 2009), het wordt eerder tegen-

gesproken op macroniveau. De Europese Commissie (2016) vond geen significant 

effect van de gemiddelde vervangingsratio8 in de werkloosheid op de uitstroomkans 

uit de werkloosheid. Hetzelfde geldt overigens voor de dekkingsgraad: een beper-

king van de toegang tot uitkeringen of van de uitkeringsduur heeft geen invloed op 

de uitstroom naar werk.9 Wat wel als een paal boven water staat, is dat lagere uitke-

ringen leiden tot meer persistente armoede (Europese Commissie, 2013). 
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3. arbeidsmarktbeleid:  
tussen maatwerk en Grove borstel

In het vorige decennium trok men enerzijds de kaart van de tewerkstellingscre-

atie in de quartaire sector (onderwijs, gezondheid, zorg, milieu…) om de algemene 

werkgelegenheid aan te zwengelen. Anderzijds moest het actief arbeidsmarktbeleid 

- en de sociale economie in het bijzonder – zorgen voor de integratie van moeilijker 

inzetbare groepen. Werkervaringsbedrijven, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, 

de kringloopsector, dienstencheque-bedrijven en buurtdiensten rezen als paddestoe-

len uit de grond en stonden zelfs model op Europees vlak.

De Regering-Michel gooide het over een andere boeg en koos resoluut voor een 

neoliberaal macro-economisch arbeidsmarktbeleid, met aan de aanbodzijde een 

strijd tegen (vermeende) werkloosheidsvallen (zie vorige sectie), en aan de vraag-

zijde een verlaging van de loonkosten. Men had inderdaad vastgesteld dat sinds de 

invoering van de zogenaamde Loonnormwet10 in 1996, ondanks de continue inper-

king van de loonstijgingen, de loonkosten in België gemiddeld 3,7% méér gestegen 

waren dan in de buurlanden. De huidige regering heeft er door een combinatie van 

een loonstop, een indexsprong en een taks shift voor gezorgd dat de loonkosten 

sinds eind 2016 terug in de pas lopen met de buurlanden (Hoge Raad voor Werk-

gelegenheid, 2017). Dat laatste lijkt de logica zelve, maar in werkelijkheid moet 

die aanpak gezien worden in het kader van een intra-Europese fiscale en sociale 

concurrentiestrijd die uitmondt in sociale dumping: immers, de buurlanden reage-

ren op hun beurt met beperkingen van hun loonkosten, waardoor België opnieuw uit 

de pas raakt, enzovoort. Het gevolg is dat heel Europa zichzelf de keel dichtknijpt: 

enerzijds wordt de binnenlandse vraag afgeremd door een verlies aan koopkracht, 

en anderzijds moeten overheden steeds meer besparen op sociale uitgaven omdat 

de lastenverlagingen hun budgetten doen krimpen. Een wijzer, meer solidair Europa 

zou door een meer gecoördineerd fiscaal en loonbeleid een halt kunnen toeroepen 

aan de interne sociale dumping, en de koopkracht ondersteunen. Het zou ook kun-

nen zorgen voor meer rechtvaardige belastingen (onder andere op vermogen) om de 

overheidsbudgetten in evenwicht te brengen zonder besparingen op de broodnodige 

sociale uitgaven.

Hoe dan ook, in de periode 2014-2016 is de werkgelegenheid in België met 

120 000 eenheden gestegen (waarvan 59 000 in 2016), en de werkloosheid met 

45 000 eenheden gedaald (Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 2017). De vraag 
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blijft natuurlijk (a) in welke mate de 

gestegen werkgelegenheid aan het 

overheidsbeleid, dan wel aan de verbe-

tering van de algemene conjunctuur te 

danken is; (b) of de bijgekomen banen 

van voldoende kwaliteit zijn, en (c) in 

welke mate ze aan kansarme huishou-

dens ten goede gekomen zijn. Zoals 

we hogerop reeds suggereerden, zijn 

er voorlopig weinig tekenen van een 

impact op de daling van de armoede. 

Bovendien is de kwaliteit van de 

nieuwe banen verre van optimaal: 40% 

van de nieuwe jobs zijn deeltijds, de 

helft (52%) tijdelijk, en de kleine helft 

(47%) wordt verloond op het niveau 

van de 20% laagstbetaalde banen. 

Slechts een kwart van de nieuwe jobs 

zijn opgenomen door laaggeschoolden: geen wonder als men bedenkt dat er nog 

zoveel hooggeschoolde werkzoekenden meedingen. De regionale verdeling loopt 

ongeveer gelijk met die van de bestaande werkgelegenheid (Hoge Raad voor Werk-

gelegenheid, 2017). Het meest verontrustend is echter dat meer dan de helft van 

de netto-tewerkstellingscreatie in de periode 2011-2016 (meer bepaald, 87.000 

van de 152.000 jobs) door gedetacheerde buitenlanders werd opgenomen. De-

tachering is een statuut dat toelaat om voornamelijk Centraal- en Oost-Europese 

werknemers tegen dumpinglonen in ons land tewerk te stellen. Deze praktijk heeft 

in de Belgische bouwsector al tienduizenden gewone banen vervangen. Eigenlijk 

moeten we hier dus spreken van tewerkstellingsvernietiging in plaats van banen-

creatie (De Wispelaere & Pacolet, 2016). 

De lastenvermindering op lonen van de voorbije jaren geldt weliswaar meer dan 

proportioneel voor de lage lonen, waardoor jongere en laaggeschoolde arbeidskrach-

ten wellicht relatief aantrekkelijker geworden zijn voor werkgevers. Bovendien werd 

ook de werkbonus selectief verhoogd, waardoor de netto-lonen van deze laatste 

categorieën er in koopkracht op vooruit gaan. Die koopkrachtverhoging wordt echter 

grotendeels teniet gedaan door een sterke prijsverhoging van een aantal publieke 

diensten zoals elektriciteit, water, kinderopvang, gezondheidszorgen en hoger onder-

Hoe langer hij moet zoeken

hoe minder kansen hij krijgt.

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be
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wijs, waardoor enkel gezinnen met minstens anderhalf minimumloon per saldo aan 

koopkracht winnen (Decenniumdoelen, 2017).

De Europese Commissie spoorde in de voorbije jaren de lidstaten aan tot een ‘slui-

tende aanpak’, waarbij elke werkzoekende binnen enkele maanden een ‘traject naar 

werk’ aan te bieden. Ook dat garandeert nog niet dat de zwakste werkzoekenden 

voldoende bediend worden. Voor de bemiddelingsdiensten (VDAB, Actiris en FO-

REM) is het een hele evenwichtsoefening om de ‘obligate’ sluitende aanpak voor 

alle werkzoekenden te combineren met een meer intensieve ondersteuning van kan-

sengroepen zoals langdurig werklozen, migranten en laaggeschoolden. Zij moeten 

dit bovendien realiseren binnen de krijtlijnen en met de instrumenten die de res-

pectievelijke Gewestregeringen hen ter beschikking stellen.

De zesde staatshervorming wilde inderdaad het actief arbeidsmarktbeleid meer op 

maat van de Gewesten snijden. Door de regionalisering van het instrumentarium 

kunnen de Gewesten hun eigen doelgroepen en maatregelen definiëren. Uiteraard 

weerspiegelen die niet alleen de lokale behoeften, maar ook de politiek-ideologische 

voorkeuren van de Gewestregeringen. Vlaanderen koos bijvoorbeeld voor een dras-

tische vereenvoudiging11: de middelen gaan naar (laag- en middengeschoolde) 

jongeren, ouderen en personen met een arbeidsbeperking. Andere doelgroepen 

zoals langdurig werklozen, migranten of laaggeschoolden komen in het Vlaamse 

doelgroepenbeleid als dusdanig niet meer voor, in tegenstelling tot de andere twee 

Gewesten. De vrees bestaat dat de herdefiniëring van de doelgroepen in Vlaanderen 

zal leiden tot een vermindering van kansen voor de meest kwetsbaren. 

De jongeren verdienen extra aandacht omdat hun werkloosheidsrisico tijdens de 

voorbije jaren piekte tot rond de 25%. Onder impuls van de EU maakten ook de 

Belgische regionale tewerkstellingsdiensten werk van zogenaamde jongerengarantie-
plannen: het doel is om elke jongere die zich als werkzoekende inschrijft binnen de 

vier maanden een concreet aanbod te doen van werkervaring of vorming. De VDAB 

was reeds vóór de lancering van die plannen bezig met haar ‘sluitend maatpak’, 

en hoefde bijgevolg niet van nul te vertrekken. Zij legt zich specifiek toe op de zo-

genaamde NEET-jongeren (not in employment, education or training – m.a.w. de 

groeiende groep jongeren die totaal door de mazen van het net dreigen te vallen). 

Daarbij is er nog heel wat werk aan de winkel, zo blijkt uit een evaluatie door De-

siere e.a. (2017). Vooreerst schrijven heel wat jongeren zich niet eens als werkzoe-

kende in: deels omdat zij als vroegtijdig of pas afgestudeerde schoolverlater (nog) 
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geen recht hebben op uitkeringen, maar ook deels omdat zij weinig heil verwachten 

van de publieke bemiddelingsdienst. Helaas gaat het meestal om laaggeschoolden, 

die het meest baat zouden hebben bij VDAB-hulp. Bovendien beschouwt de VDAB 

een begeleidingsaanbod – en zelfs een uitstroom uit de werkloosheid zonder pre-

cisering van de bestemming - als een ‘succes’, wat niet beantwoordt aan de geest 

van de jongerengaranties. Uiteindelijk blijkt het reële ‘aanbod’ aan laaggeschoolde 

jongeren – volgens de Europese criteria – beneden de 50% te liggen, en voor hoog-

geschoolde jongeren rond de 80%. Positief is wel dat de VDAB voor deze jonger-

engarantie samenwerkt met OCMW’s, lokale besturen en andere stakeholders.

Het meest controversiële aspect van het Vlaamse actief arbeidsmarktbeleid is 

echter de ombouw van geïntegreerde tewerkstellings- en vormingstrajecten (bv. 

in buurtdiensten of sociale economie) naar tijdelijke werkervaring met het oog op 

doorstroming naar regulier werk. Eerder onderzoek heeft nochtans aangetoond dat 

de meeste sociale inschakelingsformules (invoegbedrijven, werkervaringsbedrij-

ven, kringloopcentra e.d.) efficiënt werkten en de overheid zelfs geld opbrachten. 

Laaggeschoolde en langdurig werklozen, die vaak nog te kampen hebben met 

andere belemmeringen in hun zoektocht naar werk, werden dankzij een tijdelijke 

tewerkstellingssubsidie vaak duurzaam geherintegreerd, waardoor de overheid meer 

belastingen ontving en minder moest uitgeven aan sociale uitkeringen (Rubbrecht 

e.a. 2005). De ombouw naar korte werkervaringsprogramma’s betekent in de eerste 

plaats een verschraling van de kwaliteit van deze inschakelingstrajecten en een 

aderlating voor heel wat sociale-economieprojecten waar de meest kwetsbare doel-

groepen in tewerkgesteld waren. Vooral voor kwetsbare doelgroepwerknemers, die 

vaak te kampen hebben met een cumulatie van achterstellingsfactoren, vormt de 

overstap naar werkervaringstrajecten van zes maanden een vermindering van kan-

sen. Maar de paradox is dat de gemeenschap bovendien in eigen vlees snijdt door 

rendabele sociale investeringen af te bouwen. Anders gezegd: de Vlaamse Regering 

heeft gekozen voor meer langdurige werkloosheid en zwaardere budgettaire kosten 

op langere termijn.

Ook de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen12 worden in Vlaanderen om-

geturnd tot tijdelijke Wijkwerk-projecten met het oog op doorstroming naar regulier 

werk na zes maanden. Een werkervaring van zes maanden tot maximaal twee jaar 

zal voor veel betrokkenen niet volstaan, omdat ze ontoereikend is om de nodige 

vaardigheden te verwerven of hun gezondheid terug op peil te brengen. 
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De sociale werkplaatsen, d.i. de enige inschakelingsformule met een tewerkstel-

lingssubsidie van onbepaalde duur – voor de meest achtergestelde werkzoekenden 

-, werden door het maatwerkdecreet van 2013 samengevoegd met de beschutte 

werkplaatsen voor personen met een handicap. Of dit een juiste keuze was, valt te 

betwijfelen, omdat sociaal achtergestelde doelgroepwerknemers hiermee ook het 

stigma van ‘gehandicapt’ krijgen, en vice versa. Bovendien blijft het decreet door 

allerlei betwistingen dode letter tot begin 2019, wat uiteraard schadelijk is voor de 

dynamiek van de betrokken bedrijven. Ook hier wordt de druk op ‘doorstroming naar 

regulier werk’ opgevoerd, wat bij deskundigen sceptische reacties blijft oproepen 

over de haalbaarheid en de sociale doelmatigheid van de regeling.

Kortom, het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid lijkt wel op een Procrustesbed, 

waarin de meest kwetsbare werklozen het zullen moeten doen met enkele goedko-

pere standaard-maatregelen. Positief is wel dat bedrijven uit de profitsector de kans 

krijgen om, met dezelfde subsidies als sociale economie-bedrijven, de betrokken 

doelgroepen tewerk te stellen.

Is er een model, waaraan het actief arbeidsmarktbeleid voor deze groepen kan wor-

den getoetst? In 2008 werd in opdracht van toenmalig Minister van Werk Vanden-

broucke een basisconcept uitgewerkt voor een geïntegreerde trajectwerking (Steens-

sens e.a., 2008). Het label W² (werk x welzijn) drukt de premisse uit dat voor de 

meest kwetsbare groepen werk- en welzijnsdiensten moeten geïntegreerd worden: 

afzonderlijk werken ze niet, maar mits een goede synergie kan het effect ‘multipli-

catief’ zijn. Andere premissen van het concept zijn de volgende:

•	 De W²-trajecten zijn toegankelijk voor elke persoon met een grote afstand van de 

arbeidsmarkt, wat ook zijn/haar hinderpalen zijn.

•	 De hoeksteen van een W²-traject is het recht op ondersteuning op maat.

•	 De trajecten zijn van onbepaalde duur en ‘open-ended’, d.w.z. ze worden indien 

nodig bijgestuurd wanneer zich onvoorziene veranderingen voordoen in de leef-

omstandigheden van de deelnemers.

•	 Elke deelnemer wordt bijgestaan door één caseworker, of door een tandem van 

een arbeidsconsulent en een welzijnsconsulent. Deze caseworkers coördineren 

een netwerk van ondersteunende diensten op maat van de individuele klant. De 

regie kan bij de VDAB blijven, maar kan ook uitbesteed worden aan een andere 

dienst die dicht bij de deelnemer staat.

•	 De dienstverlening is niet alleen op de deelnemers gericht, maar op alle actoren 

daarrond (werkgevers, gezin, enz.) naargelang van de behoeften. De diensten 
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kunnen van materiële, psychische, medische, educatieve, sociale en/of culturele 

aard zijn; ze beogen de versterking van de capabiliteiten van de deelnemers (vol-

gens de theorie van Amartya Sen).

•	 Het traject mondt in principe uit op betaalde tewerkstelling, maar kan ook ele-

menten omvatten van ‘sociale activering’, dit is een alternatieve vorm van ac-

tieve participatie aan het maatschappelijk leven.

In 2014 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat als basis moest dienen 

voor zo’n geïntegreerd aanbod. Drie jaar later belooft Minister Muyters om dit struc-

tureel te verankeren. Het decreet wijkt echter in belangrijke mate af van het voor-

geschreven concept: de trajecten zouden gebaseerd worden op het concept van de 

‘participatieladder’, met vijf fasen. Dit impliceert een lineaire eerder dan een ‘open-

ended’ visie. Per fase werd een afzonderlijke doelgroep en een specifiek standaard-

aanbod geïdentificeerd. Slechts twee van de vijf fasen werden (tot hiertoe) ingevuld, 

waardoor automatisch de continuïteit in de trajecten verbroken wordt. Het ganse 

aanbod wordt uitgedacht in functie van medische en psychische dimensies (naast 

werk), terwijl de sociale, culturele en materiële aspecten in de schaduw blijven 

staan. Van ‘sociale activering’ is er in het decreet geen sprake meer.

Eén van de gevolgen van deze verminkte implementatie van het W²-concept is dat 

de meest kwetsbare personen, die ‘niet-toeleidbaar’ geacht worden naar werk, vol-

ledig uit de boot dreigen te vallen. Ze krijgen geen aanbod meer, en riskeren bo-

vendien hun werkloosheidsuitkering te verliezen (Schepers & Nicaise, 2017). Het 

concept van activeringszorg dat momenteel in de startblokken staat, zal hopelijk wel 

soelaas bieden aan een beperkt contingent ‘niet-toeleidbaren’, maar ook hier wordt 

de aanpak verengd tot een medisch perspectief, onder het label ‘medisch – mentaal 

– psychisch – psychiatrisch’. Riskeert het etiket niet de betrokkenen nog minder 

inzetbaar te maken ?

4. kwaliteit van de arbeid

Op dit vlak heeft België een vrij goede reputatie: slechts 4,7% van de werkenden 

kampen met armoede. Maar de geleidelijke erosie van de minimum-standaarden 

valt niet te ontkennen. Hogerop wezen we reeds op de sterke toename van tijdelijke 

contracten, onvrijwillig deeltijdse arbeid, interimwerk, studentenarbeid, en detache-

ring van werknemers uit de lageloonregio’s van de EU. Maar zoals meestal zijn de 
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meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt proefkonijnen voor de meest extreme vormen 

van sociale afbraak. We bedoelen hiermee de uitbreiding van het GPMI (Geïndividu-

aliseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) tot alle leefloon-cliënten, en daar-

aan gekoppeld, de invoering van een verplichte gemeenschapsdienst.

Het GPMI was aanvankelijk enkel van toepassing op min-25-jarigen; het hield in 

dat zij een overeenkomst moeten ondertekenen met het OCMW met de krachtlij-

nen van hun integratietraject (Driessens e.a., 2016). Verenigingen waar armen het 

woord nemen hebben van meet af aan geprotesteerd tegen de feitelijke druk die 

dit systeem oplegt aan de aanvragers: aangezien zij zich per definitie in een acute 

financiële noodsituatie bevinden, kunnen zij niet anders dan de voorgeschreven 

maatregelen accepteren. Sinds mei 2016 kan zo’n GPMI aan elke aanvrager worden 

opgelegd. Daarbij komt dat één van de mogelijke modules in het GPMI bestaat uit 

gratis gemeenschapsdienst: een onbezoldigd vrijwilligerswerk in ruil voor de uit-

kering, een vorm van workfare zoals dat reeds eerder in verschillende landen werd 

ingevoerd. Volgens de wet is de gemeenschapsdienst niet verplicht bij aanvang, 

maar wordt ze dat wel éénmaal wanneer de stap gezet is. Wil de betrokkene zich 

terugtrekken, dan kan hij of zij daarvoor financieel gesanctioneerd worden. 

Het is duidelijk dat de beslissing om gemeenschapsdienst op te nemen ‘als tegen-

prestatie’ voor het bekomen van het leefloon geen echt vrije keuze kan zijn. Het 

riskeert dwangarbeid te worden wanneer het werk om één of andere reden tegenvalt. 

Is het recht op ‘vrije keuze van zijn arbeid’ en op ‘billijke arbeidsvoorwaarden’ dan 

niet regelrecht geschonden?

De verplichte gemeenschapsdienst is nu een feit voor leefloontrekkers; maar ze 

stond ook op de regeringsagenda voor langdurig werklozen, waar ze wellicht vroeg 

of laat opnieuw de kop kan opsteken. Daarom is een grondige evaluatie essentieel. 

We maakten een conceptevaluatie op basis van buitenlandse ervaringen met work-
fare (werk in ruil voor een uitkering), o.a. in het Verenigd Koninkrijk en Nederland 

(Schepers & Nicaise, 2015). Vooreerst is verplichte gemeenschapsdienst geen 

springplank naar werk. In het VK bleek op termijn het netto-verschil in tewerkstel-

ling tussen de deelnemers aan workfare en een vergelijkingsgroep kleiner te zijn dan 

1%. Terwijl sommige deelnemers er wellicht extra kansen door krijgen om door te 

stromen, rijden anderen zich erin vast: hetzij door een vals gevoel van pseudo-werk, 

hetzij door het stigma van onwil of onkunde. Soms belet de gemeenschapsdienst 

hen zelfs om vorming te volgen of werk te zoeken. Bovendien riskeert de gemeen-
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schapsdienst gewone tewerkstelling te vervangen, met een negatief tewerkstellings-

effect – eerder dan een nul-effect – als gevolg.

Een ander gevaar is dat de kwaliteit van de aangeboden taken daalt naarmate de 

maatregel op grotere schaal wordt toegepast. Het wordt immers steeds moeilijker 

om zinvolle activiteiten op maat van elke deelnemer aan te bieden. In Nederland 

circuleren voorbeelden van tientallen straatvegers, of zelfs van bijstandscliënten 

die elkaars schoenen moeten poetsen. Het resultaat is een verdere verzuring van de 

relaties tussen mensen in armoede en hun hulpverleners, en een escalatie van het 

wantrouwen in de overheid. 

Niet alleen de mensen in armoede zelf, maar ook de ganse sociale sector wordt het 

slachtoffer van verplichte gemeenschapsdienst. Vanzelfsprekend willen sociale or-

ganisaties niet medeplichtig zijn aan twijfelachtige integratiemaatregelen. De kans 

is reëel dat zij minder beroep zullen doen op vrijwilligerswerk, hetzij uit verzet tegen 

het systeem van vrijwilligerswerk, hetzij uit vrees voor problemen met niet-gemoti-

veerde medewerkers. In het VK hebben de vakbonden en de sociale sector met suc-

ces een heuse boycot opgezet door zelf publiek afstand te nemen van het workfare-

programma en lijsten te publiceren van werkgevers die eraan meewerken.13

5. besluit

Het recente arbeidsmarktbeleid is de strijd tegen armoede niet ten goede gekomen. 

Het is op sommige punten zelfs een strijd tegen de armen geworden. Immers, als 

armoedebestrijding moet gebaseerd zijn op een mensenrechtenbenadering (en met 

name de economische, sociale en culturele grondrechten), dan kunnen we niet 

anders dan vaststellen dat het recht op arbeid geleidelijk is ingeperkt en omgebo-

gen tot een ‘activering van de werklozen’. Heel wat maatregelen zijn gebaseerd op 

een premisse van wantrouwen van de overheid t.a.v. haar meest kwetsbare burgers. 

Kwaliteitsvolle maatregelen uit het verleden worden afgebouwd.

De oorzaak van dit falen is dat het beleid zich heeft blind gestaard op goedkope 

maatregelen en op daling van de werkloosheidscijfers als hoofddoelen, maar het 

onderliggende doel (armoedebestrijding) uit het oog verloren heeft. Zowat 80% van 

de personen die getroffen worden door sancties of verstrengde toegangsvoorwaarden 

in de werkloosheid verdwijnen wel uit de RVA-werkloosheidscijfers, maar zijn daar-
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om niet aan het werk (Nicaise, 2017). Zelfs het adagium dat werk het beste wapen 

tegen armoede vormt, berust (letterlijk) op halve waarheden: slechts de helft van de 

armen die de overgang maken van werkloosheid naar werk, zijn het jaar nadien uit 

de armoede geraakt (Europese Commissie, 2013). De verklaring is dat veel jobs niet 

duurzaam zijn omdat er te weinig in de betrokkenen wordt geïnvesteerd.

Wil men opnieuw tot een efficiënt beleid komen dat tegelijk de werkloosheid en de 

armoede reduceert, dan zal dit – naast sociale grondrechten – gebaseerd moeten 

zijn op een filosofie van sociale investeringen. Dit wil zeggen, dat moet ingezet 

worden op een degelijke sociale bescherming, begeleiding op maat, scholing, ge-

zondheidszorg, mobiliteit, ondersteuning van gezinnen, en duurzame, kwaliteitsvolle 

banen. 

Bronnen
Atkinson, A.B., Micklewright, J. (1991), Unemployment compensation and labour market transiti-

ons: a critical review, J. Econ. Lit., 29(4).
Barr N. (2001), The Welfare State as Piggy Bank. Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the 

State, Oxford Univ. Press
Bassanini, A. and R. Duval (2006), Employment patterns in OECD countries: Reassessing the role 

of policies and institutions, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.35. 
Blanchard, O. and J. Wolfers (2000), The role of shocks and institutions in the rise of European 

unemployment: the aggregate evidence, The Economic Journal, Vol. 100, C1-33. 
Decenniumdoelen 2017 (2017), De effecten van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op 

gezinnen met een laag inkomen, Brussel: Decenniumdoelen 2017, 15p.
Desiere, S., van Dessel, A., Coomans, S. & Struyven, L. (2017). Externe evaluatie van de Vlaamse 

jongerengarantie in het kader van het Europese jongerengarantieplan. HIVA-KU Leuven
De Wispelaere F., Pacolet J. (2016), Detachering naar België vanuit andere EU-lidstaten. Wat we zelf 

meten, meten we beter?. Gids op Maatschappelijk Gebied, sept. 2016, pp. 30-37
Driessens K., Depauw J., Franssen A., Méhauden L. (2016), Het Geïndividualiseerd Project voor 

Maatschappelijke Integratie: een veralgemeenbaar begeleidingsinstrument in een participatiesa-
menleving?, in: Pannecoucke I., Lahaye W., Vranken J., Van Rossem R. (red., 2016), Jaarboek 
Armoede in België 2016, Gent: Academia Press, p.251-270

European Commission (2013), Employment and social developments in Europe 2013, Brussels: DG 
Empl.

European Commission (2016), Employment and social developments in Europe 2016, Brussels: DG 
Empl.

Hoge Raad voor Werkgelegenheid (2017), Verslag 2017 - Recente ontwikkelingen op en vooruitzich-
ten voor de arbeidsmarkt, Brussel: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nicaise I. (2017), Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit van sociaal-
economische rechten in België, in: Steunpunt Armoedebestrijding, Armoede en ineffectiviteit 
van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten, Brugge: Die Keure

OECD (1994), The OECD Jobs Study. Facts, analysis, strategies, Paris: OECD
OECD (2009), Employment Outlook: Tackling the Jobs Crisis, Paris: OECD 
Raad van de Europese Unie (2011), Aanbevelingen van de Raad van 12 juli 2011 over het nationale 



85

hervormingsprogramma 2011 van België en met een advies van de Raad over het geactualiseerde 
stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2011-2014 (2011/C 209/01), Brussel, 4p.

Rubbrecht I., Matheus N., D’Addio A., Nicaise I. (2005), Sociale tewerkstelling in Vlaanderen: ef-
fectiviteit en maatschappelijk rendement op langere termijn, Leuven: HIVA

Schepers W., Nicaise I., Chinese vrijwilligers: nu ook in België ? Naar een verplichte gemeenschaps-
dienst voor langdurig werklozen ? Leuven: HIVA, september 2015 

Schepers W., Nicaise I. (2017), Werklozen tussen wal en schip. Welke sociale bescherming en welke 
diensten voor de moeilijkst inzetbare werklozen?, Leuven: HIVA, 54p.

STEENSSENS K., SANNEN L., ORY G., NICAISE I., W²: werk- en welzijnstrajecten op maat - een 
totaalconcept, Leuven: HIVA, 2008, 184p

Van Lancker W., Marchal S., Schuerman N., Van Mechelen N., Van Kerm Ph., De impact van werk-
loosheid op het inkomen in België in vergelijkend perspectief, in: Lahaye W., Pannecoucke I., 
Vranken J., Van Rossem R. (red., 2015), Jaarboek Armoede in België 2015, Gent: Academia 
Press, p.191-214

1 Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de bijdrage van Ides Nicaise in het Jaarboek Armoede in 

België 2017 (red. Pannecoucke e.a. – Gent: Academia Press)

2 De samengestelde indicator ‘risico op armoede of sociale uitsluiting’ is in Vlaanderen wel licht 

gedaald, van 17% in 2005 tot 15% in 2015 (eigen berekeningen op basis van EU-SILC).

3 Eigen berekeningen op basis van EU-SILC

4 EU-SILC 2015, personen in huishoudens met zeer lage werkintensiteit

5 http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf 

6 EU-SILC (financiële armoedegrens, Europese definitie).

7 Reservatieloon is het minimale loon dat een werkzoekende vooropstelt als voorwaarde om een baan 

te accepteren.

8 De vervangingsratio is de verhouding tussen de netto-werkloosheidsuitkering en het verloren netto-

loon bij werkloosheid.

9 De dekkingsgraad is het percentage werklozen dat een uitkering ontvangt (ongeacht het niveau van 

de uitkering).

10 De wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van 

het concurrentievermogen (licht bijgestuurd in 2017) bepaalt dat de lonen in België niet sneller 

mogen stijgen dan het gemiddelde van de drie buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk.

11 https://www.werk.be/nieuws/akkoord-over-hervorming-doelgroepenbeleid 

12 Dit is een soort gemeentelijke uitzenddiensten waar zeer langdurig werklozen een beperkt aantal 

uren per maand kunnen bijklussen tegen een vergoeding die cumuleerbaar is met hun uitkering.

13 Zie www.boycottworkfare.org.



86

onderwijs, een rendabele 
sociale investerinG

Dat onderwijs zowel vanuit privaat als vanuit sociaal oogpunt wellicht de beste in-

vestering is die men kan doen, is de jongste vijftig jaar bijna gemeengoed geworden. 

De la Fuente & Jimeno (2005) ramen de gemiddelde private opbrengstvoet van 

elke euro die in onderwijs geïnvesteerd wordt op ca. 8,5%: een rendement waar de 

doorsnee belegger op fi nanciële beurzen, ook in goede tijden, alleen maar kan van 

dromen. Het sociale rendement (vanuit het standpunt van de gemeenschap als ge-

heel) is van dezelfde grootte-orde. Voorts speelt onderwijs een preventieve rol t.a.v. 

armoede: in de EU hebben vroegtijdige schoolverlaters (d.w.z. volwassenen zonder 

getuigschrift van het hoger secundair onderwijs) een gemiddeld armoederisico dat 

dubbel zo hoog is als dat van volwassenen met een kwalifi catie van het secundair 

onderwijs, en viermaal zo hoog als hooggeschoolde volwassenen. Niet voor niets 

stelde de EU in haar strategie ‘Europa 2020’ het terugdringen van het vroegtijdig 

schoolverlaten tot minder dan 10% voorop als één van de vijf kerndoelstellingen. 

Die doelstelling wordt nauwlettend opgevolgd – met succes. In de ‘Education and 

Training Monitor’ van de Europese Commissie (zie bv. EC, 2016) worden de lidsta-

ten die besparen op onderwijs ook op de vingers getikt, vooral wanneer een verband 

kan gelegd worden tussen die besparingen en mogelijke consequenties voor kansen-

groepen.

De Vlaamse Regering heeft deze accentverschuiving ook in haar beleid verdiscon-

teerd. Ze heeft haar doelstellingen zelfs een stuk ambitieuzer gesteld dan de EU: 

tegen 2020 wil ze het aantal vroegtijdige schoolverlaters verlagen tot 5,2% (het 

laatst gemeten percentage is 7,2% in 2015). 

Toch toont de ervaring dat het onderwijs in de praktijk ook werkt als een sociale 

fi lter, die selectief werkt en ongelijkheden reproduceert. Een Eurostat-studie over 

intergenerationele mobiliteit toont dat (volwassen) kinderen van laaggeschoolde 

3. ONDERWIJS: DE TANKER 
NEEMT GEEN BOCHT
Ides Nicaise, KU Leuven 
(HIVA / Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
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ouders in de EU28 34% kans hebben om zelf laaggeschoold te blijven, terwijl het 

overeenstemmende aandeel bij kinderen van hooggeschoolde ouders 3,4% is: de 

kansverhouding bedraagt m.a.w. 10 tegen 1 (Eurostat, 2013). De cijfers voor België 

zijn quasi-identiek.

De verklaring voor deze ongelijke kansen is complex. Belangrijk is echter dat de 

mate van ongelijkheid verschilt van land tot land, wat suggereert dat sommige on-

derwijssystemen er beter in slagen om de ongelijkheden te beperken dan andere. 

De meest rigide onderwijssystemen vinden we in Zuid-Europa; de meest fluïde sys-

temen in Noord-Europa en in de voormalige communistische landen. De continen-

tale landen (Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Hongarije) houden het mid-

den tussen die twee uitersten. Het zijn landen met sterk gestratificeerde secundaire 

onderwijssystemen, waar leerlingen van bij de start georiënteerd worden naar meer 

academische resp. meer beroepsgerichte trajecten, op basis van hun gepercipieerde 

talenten.

de vlaamse beleidsaGenda inzake onderwijs 
en armoedebestrijdinG

In de voorbije decennia hebben opeenvolgende Vlaamse Regeringen heel wat 

maatregelen genomen om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. 

Zelfs als we ons beperken tot de periode na 2000 is de lijst indrukwekkend: het 

GOK-beleid,1 de maximumfactuur en de schooltoelagen in het basisonderwijs, de 

SES-financiering2 voor het leerplichtonderwijs, het kleuterparticipatieplan, de her-

vorming van het secundair onderwijs, het inschrijvingsdecreet, de uitbouw van het 

hoger beroepsonderwijs (HBO5), het M-decreet, de actieplannen tegen vroegtijdig 

schoolverlaten, de 1-euro maaltijden voor kansarme scholieren, de inspanningen 

voor de integratie van vluchtelingen in het onderwijs... Het is onmogelijk om binnen 

het beperkte bestek van dit hoofdstuk een volledige balans te maken van al deze 

beleidsmaatregelen. We focussen in wat volgt op drie actuele speerpunten. 

1. Het GOK-beleid
Het Gelijke OnderwijsKansendecreet (of kortweg GOK-decreet) van 2002 blijft een 

mijlpaal in de sociale geschiedenis van het Vlaamse onderwijs. Het integreerde ver-

schillende maatregelen voor leerlingen uit kansarme en allochtone milieus in één 

coherent kader. Het GOK-decreet omvatte drie pijlers: een wettelijke regeling van 
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het recht op inschrijving, waardoor scholen niet langer willekeurig ‘lastige’ (kansar-

me) leerlingen kunnen afschepen; de oprichting van lokale overlegplatforms (LOPs) 

om partnerships rond het GOK-beleid op lokaal niveau te verankeren; en de toeken-

ning van bijkomende personeels- en werkingsmiddelen aan scholen a rato van het 

aantal leerlingen uit kansarme en allochtone gezinnen. 

Het GOK-beleid is nadien via allerlei omzendbrieven, besluiten en bijkomende de-

creten verder bijgestuurd geworden. We vermelden vooral het financieringsdecreet 

van 2008 en de vernieuwde omkaderingsnormen in het leerplichtonderwijs, waar-

door de extra-betoelaging van ‘kansarme scholen’ verder versterkt en structureel 

verankerd werd; en het inschrijvingsdecreet van 2012, dat scholen verplichtte om 

geleidelijk te streven naar een betere ‘sociale mix’ in hun leerlingenpopulatie. In 

wat volgt bespreken we bondig elk van de drie hogervermelde pijlers. 

1.1 INScHrIjVINgSrEcHt EN SocIAlE mIx

Het scholenlandschap in Vlaanderen wordt (in vergelijking met andere landen) ge-

kenmerkt door een extreme mate van socio-economische en etnische segregatie. 

Dit resulteert op zijn beurt in een verhoogde sociale ongelijkheid in cognitieve pres-

taties van leerlingen. De oorzaak van die zware segregatie moet gezocht worden in 

de quasi-marktwerking in ons onderwijs (Hirtt, Nicaise & De Zutter, 2007). In een 

(historisch gegroeide) context van vrijheid van onderwijs en vrije schoolkeuze vin-

den de sterkste scholen en de leerlingen uit de sterkste sociale groepen elkaar door 

wederzijdse selectieprocessen. Door datzelfde selectieproces komen de leerlingen 

uit kansarme milieus uiteindelijk terecht in de scholen met een zwakkere reputa-

tie. Deze laatste moeten zich tevreden stellen met elke leerling die zich aanbiedt, 

omdat hun subsidies (en de tewerkstelling van hun leerkrachten) afhangen van het 

aantal leerlingen.

Dit quasi-marktmechanisme is moeilijk in te perken. Het GOK-decreet van 2003 

omvatte ook een ‘recht op inschrijving’ waardoor scholen verplicht werden om leer-

lingen in te schrijven in de volgorde van aanmelding. Alhoewel de meest flagrante 

vormen van discriminatie daardoor wel weggewerkt werden, bleef de sociale segre-

gatie in het onderwijs toenemen. Met het Inschrijvingsdecreet van 2012 werd daar-

om een strenger systeem van ‘dubbele contingentering’ ingevoerd: scholen moeten 

voortaan vóór de start van de inschrijvingen streefcijfers opgeven met betrekking 

tot de aantallen leerlingen uit kansengroepen resp. andere leerlingen die zij wensen 

op te nemen. Indien één van beide contingenten volzet raakt tijdens de inschrij-

vingsperiode, worden bijkomende leerlingen voor dat contingent op een wachtlijst 
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geplaatst. Pas na afl oop van de inschrij-

vingsperiode kunnen zij eventueel de 

overblijvende plaatsen van het andere 

contingent invullen.

Alhoewel dit al bij al nog een zachte 

vorm van voorrangsregeling is (de con-

tingenten worden vrij vastgelegd en 

houden geen resultaatsverbintenis in) 

kwam het inschrijvingsdecreet zwaar 

onder vuur te liggen: het zou te ingewik-

keld zijn en door heel wat ouders als 

discriminerend gepercipieerd worden. 

Als gevolg daarvan nam de Regering-

Bourgeois in haar Regeerverklaring het 

voornemen op om het inschrijvings-

decreet te herzien, met als doel een 

‘vereenvoudiging met maximale vrije 

schoolkeuze’.

Inmiddels werd het inschrijvingsdecreet van 2012 geëvalueerd (Wouters & Groenez, 

2015). Daaruit blijkt dat het decreet wel degelijk de verhoopte effecten gehad heeft: 

er is een duidelijke ommekeer merkbaar in de trend van de segregatie-indicatoren. 

Het lijkt ons dan ook niet aangewezen om de teugels opnieuw volledig te vieren. Als 

de Regering echt een eenvoudige oplossing zoekt, zouden we voorstellen om het 

systeem van centrale aanmeldingsregisters te veralgemenen, waarbij ouders enkel 

hun adres en hun voorkeur voor een onderwijsnet zouden aangeven. Het Lokaal Over-

legplatform (LOP) zou dan een plaats in een bepaalde school voorstellen op basis 

van de wenselijke sociale mix in elke school. De ouders zouden in laatste instantie 

de vrijheid hebben om zelf een andere school te zoeken voor zover de beschikbare 

capaciteit het nog toelaat. De vrije schoolkeuze blijft daarmee gevrijwaard, maar ze 

zou wel ‘gestuurd’ worden door de overheid.

1.2 loKAlE oVErlEgPlAtformS

Het GOK-decreet van 2002 wilde ook de concurrentie tussen scholen ombuigen 

naar samenwerking, en ruimere netwerken uitbouwen met actoren uit het welzijns-

werk, de lokale arbeidsmarkt, de samenlevingsopbouw enzovoort. Aanvankelijk ge-

beurde dat schoorvoetend, maar inmiddels hebben de lokale overlegplatforms zich 

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be
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op diverse terreinen haast onmisbaar gemaakt: bemiddeling bij weigeringen van 

inschrijvingen of uitsluiting van leerlingen; opstelling van omgevingsanalyses voor 

het plaatselijke GOK-beleid; bevordering van de deelname aan het kleuteronderwijs 

in samenwerking met de Huizen van het Kind; gezamenlijke aanpak van spijbelge-

drag; bredeschoolinitiatieven; overleg met gemeentelijke overheden in verband met 

hun ‘flankerend onderwijsbeleid’; gezamenlijke vormingsinitiatieven, enzovoort.

1.3 ExtrA-fINANcIErINg

Scholen krijgen bijkomend personeel en werkingsmiddelen a rato van het aantal 

leerlingen uit kansengroepen. Het onderzoek naar de effectiviteit van die extra-

middelen is echter niet éénduidig positief (voor een overzicht, zie Poesen-Vande-

putte & Nicaise, 2012). Tot op heden werden twee methodologisch betrouwbare 

metingen uitgevoerd: de eerste (Ooghe, 2011) vindt gemiddeld gezien geen im-

pact van GOK-financiering op de leerprestaties van leerlingen. Er is echter wel een 

duidelijk positief effect voor de GOK-leerlingen (= leerlingen uit kansengroepen): 

met name op hun prestaties voor wiskunde, lezen en spelling. De bevindingen 

van Ooghe (2011) werden echter niet bevestigd door het recentere onderzoek van 

Bellens e.a. (2013a-b). Deze laatsten vergeleken de prestaties van Vlaamse leer-

lingen uit het vierde leerjaar op de TIMSS3-toetsen wiskunde en wetenschappen 

in 2003 (dus bij de start van het GOK-beleid) en 2011 (na acht jaar GOK-beleid 

– en zelfs na versterking van de voorrangsfinanciering in 2008). Afgezien van het 

gemiddelde prestatieniveau (dat eerder gedaald dan gestegen bleek te zijn in de 

beschouwde periode) konden Bellens e.a. geen vermindering vaststellen van de 

invloed van sociale herkomst op de cognitieve prestaties van leerlingen4. 

Geen enkel onderzoek heeft tot hiertoe de effecten van het GOK-beleid gemeten 

op de niet-cognitieve uitkomsten bij leerlingen (zoals motivatie, academisch zelf-

concept en welbevinden op school). Die niet-cognitieve effecten zijn mogelijk wel 

belangrijk, omdat ze zelfs bij ongewijzigde cognitieve effecten kunnen bijdragen tot 

een sterkere inzet en minder vroegtijdig schoolverlaten. Ook de loopbaaneffecten 

(zoals het risico op zittenblijven of verwijzing naar het buitengewoon onderwijs) zijn 

nog niet onderzocht, al wijzen de indicatoren op macroniveau eerder op verhoogde 

dan verlaagde risico’s. Kortom, er is tot nog toe geen overtuigende evidentie dat het 

GOK-beleid echt effectief is geweest.

Zoekend naar verklaringen voor deze aarzelende vaststellingen, belanden we al 

gauw bij het vermoeden van een gebrekkige implementatie. Luchtmans e.a. (2010; 
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2013) voerden diepte-interviews uit bij klasleerkrachten, GOK- en zorgleerkrach-

ten en directies van GOK-scholen. Zij konden wel vaststellen dat leerkrachten zich 

sterk betrokken voelden bij het uitwerken van omgevingsanalyses en plannen voor 

de aanwending van de extra-middelen, maar onvoldoende los kwamen van de oude 

gewoonte om de leerachterstand bij kansarme leerlingen individueel te remediëren. 

Anders uitgedrukt, een meer effectieve, structurele aanpak van sociale ongelijkheid 

(bijvoorbeeld door te investeren in ouderwerking, in taalbeleid, inclusie-beleid, na-

scholing) kwam (nog) niet van de grond. Soortgelijk onderzoek in Nederland wees 

op hetzelfde euvel: zonder een stevige aansturing en begeleiding van overheidswege 

kan niet verwacht worden dat scholen (laat staan, individuele leerkrachten) de bij-

komende middelen optimaal aanwenden. 

Recent OESO-onderzoek (OECD, 2013) suggereert zelfs dat bijkomende mid-

delen beter geïnvesteerd worden in ‘meer gekwalificeerde’ leerkrachten dan in 

meer uren-leerkracht: het effect van meer gekwalificeerde leerkrachten op de leer-

lingprestaties in ‘kansarme scholen’ zou (ceteris paribus) groter zijn dan dat van 

bijkomende leerkrachten. In datzelfde OESO-onderzoek worden landen gerang-

schikt op basis van hun relatieve investeringen in termen van kwantiteit (extra-

financiering) en kwaliteit (scholingsniveau van leerkrachten) in kansarme scholen. 

Vlaanderen bekleedt in deze vergelijking een erg atypische positie, met een grote 

kwantitatieve extra-investering in personeel, maar een zware onder-investering in 

termen van kwalificatie van dat personeel: met andere woorden, in Vlaanderen zijn 

de leerkrachten in kansarme scholen doorgaans beduidend minder gekwalificeerd 

dan in kansrijke scholen. De OESO-analyse slaat op het secundair onderwijs, maar 

Poesen-Vandeputte & Nicaise (2015) stellen soortgelijke problemen vast in het 

basisonderwijs. Een deel van de GOK-scholen heeft wel extra-omkadering ontvan-

gen, maar kampt met een slechte infrastructuur, minder geschoolde en minder 

ervaren leerkrachten, en zelfs minder geschoolde en ervaren directies. Dit gegeven 

stemt tot nadenken: wellicht moet het toekomstige GOK-beleid gericht zijn op de 

versterking van de kwaliteit van GOK-scholen en zelfs een sterkere aansturing van 

de invulling van het gelijkekansenbeleid binnen scholen.

2. Hervorming van het secundair onderwijs
Internationaal vergelijkend onderzoek is opvallend eensluidend in zijn kritiek op 

onderwijssystemen die kinderen op jonge leeftijd (10 à 12 jaar) oriënteren naar 

algemeen vormend of beroepsgericht onderwijs. Bij ons is die leeftijd nog steeds 12 

jaar, terwijl hij in de meeste andere EU-landen 16 jaar bedraagt. Het blijkt duidelijk 

dat deze ‘vroege tracking’ bijdraagt tot een versterking van de sociale en etnische 
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segregatie, en dito ongelijkheid in onderwijsuitkomsten. Het empirisch onderzoek 

over de voordelen van een langere, bredere basisvorming in het secundair onderwijs 

in andere landen is nochtans overtuigend genoeg. Latere tracking leidt niet alleen 

tot sociaal gelijkere uitkomsten, maar ook tot meer bewuste en positieve studiekeu-

ze, minder frustraties, meer motivatie, een beter leerklimaat, een betere voorberei-

ding op levenslang leren, en meer democratische attitudes (Nicaise e.a., 2014).

Die wetenschappelijke evidentie ligt aan de basis van aanbevelingen van de OESO 

en de Europese Unie om de leeftijd van eerste ‘tracking’ (opdeling in onderwijsvor-

men) te verhogen. Dat was ook het oorspronkelijke opzet van de hervorming van het 

secundair onderwijs, die door voormalig onderwijsminister Vandenbroucke op de 

rails gezet werd. En toch blijkt er zowel onder (sommige) politici als bij (sommige) 

leerkrachten en ouders een hardnekkige weerstand te bestaan tegen de hervorming, 

veelal omwille van het vooroordeel dat een gemeenschappelijke brede basisvorming 

alleen maar kan leiden tot neerwaartse nivellering. Het is duidelijk een vooroordeel, 

dat eveneens door onderzoek tegengesproken wordt (Nicaise e.a., 2014). Ceteris 

paribus doen de zwakste leerlingen het in onderwijssystemen met latere tracking 

veel beter, terwijl de sterkste leerlingen er noch winnen, noch verliezen. Met andere 

woorden, niemand hoeft iets te verliezen bij de hervorming. De verklaring is dat 

sterke leerlingen ook in heterogeen samengestelde klassen sterk kunnen presteren, 

mits de nodige (binnenklas)differentiatie. Zwakkere leerlingen (die in ons waterval-

systeem snel op een ‘gemakkelijker’ zijspoor worden gezet en gedemotiveerd raken) 

worden daarentegen in een meer comprehensief onderwijs veel meer uitgedaagd en 

zullen er ook veel beter presteren – weliswaar mits de nodige ondersteuning.

De democratisering van het onderwijs blijft echter een echt strijdpunt, waarbij 

een conservatieve maatschappelijke elite voorlopig aan het sterkste eind lijkt te 

trekken. Zo zien we hoe de oorspronkelijke (erg gematigde) blauwdruk van de 

Commissie-Monard (2009) eerst afgezwakt werd in het plan van voormalig Mi-

nister Pascal Smet (2010), en aan het eind van de vorige legislatuur verder ‘bij-

geschaafd’ werd tot het masterplan (Vlaamse Regering, 2013): een plan dat de 

typische vaagheid en dubbelzinnigheid vertoont van een monster-compromis, en 

door de drie regeringspartijen uit de Regering-Bourgeois op verschillende manie-

ren werd geïnterpreteerd. Kenschetsend is dat zelfs de term hervorming geruild 

werd voor ‘modernisering’ om nieuwe politieke ruzies te vermijden. Het master-

plan werd op zijn beurt verder afgezwakt in de conceptnota’s die begin 2017 door 

de Vlaamse Regering goedgekeurd werden (Crevits, 2016a-b-c). Het resultaat 
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wijkt op fundamentele punten af van het oorspronkelijke idee. De ‘brede eerste 

graad’ lijkt verschrompeld te zijn tot één jaar, terwijl het tweede jaar al meerdere 

sporen inhoudt. De vooropgestelde 5 à 7 differentiatie-uren per week in elk leer-

jaar worden beperkt tot het eerste jaar (en een luttele 2 uren in het tweede jaar). 

Inmiddels wordt volop gesleuteld aan een rationalisering van het studie-aanbod in 

de tweede en derde graad, waarbij minder rendabele studierichtingen afgebouwd 

(zouden) worden, maar tegelijk een sterkere polarisatie ingevoerd wordt tussen 

meer doorstroomgerichte (ASO-TSO) en meer arbeidsmarktgerichte (BSO) trajec-

ten. De verfoeide oude onderwijsvormen ASO-TSO-BSO, die het stramien vormen 

van de sociale reproductie, blijven behouden. Het niveauverschil tussen deze 

onderwijsvormen wordt zelfs geconsacreerd in verschillende diplomaniveaus. De 

B-attesten, die scholen de macht geven om de studiekeuzevrijheid van leerlingen 

te fnuiken, worden verstrengd. Uiteindelijk riskeert de modernisering van het se-

cundair onderwijs dan beperkt te worden tot het opbinden van een zieke plant - 

terwijl hij in de eerste plaats verse potgrond nodig heeft. 

Is het niet dringend nodig om te herinneren aan de oorspronkelijke doelstellingen 

van de onderwijshervorming, namelijk het zo lang mogelijk openhouden van zoveel 

mogelijk opties voor zoveel mogelijk leerlingen? Of de hervorming de modernisering 

zal overleven, blijft een groot vraagteken.

3. Het M-decreet
Een ander oud euvel van het Vlaamse onderwijssysteem is het hoge aantal verwijzin-

gen naar het buitengewoon onderwijs. Ook op dat vlak was Vlaanderen een ‘outlier’ 

(uitschieter) geworden, waar steeds meer leerlingen met leermoeilijkheden versast 

werden naar aparte scholen in plaats van hun problemen in het gewoon onderwijs 

te remediëren. Het gaat niet uitsluitend om leerlingen met beperkingen. Een groot 

aantal jongeren uit kansarme of allochtone milieus krijgen het label ‘licht verstan-

delijk gehandicapt’, ‘gedragsgestoord’ of worden omwille van zogenaamde leerstoor-

nissen uit het gewoon onderwijs geweerd. Ons land werd trouwens meermaals op 

de vingers getikt nadat het het VN-verdrag over de rechten van personen met een 

handicap in 2009 had geratificeerd. 

Sinds 2000 waren herhaalde pogingen om inclusief onderwijs in gewone scholen 

als norm op te leggen mislukt – totdat uiteindelijk het M-decreet gestemd raakte en 

op 1 september 2015 officieel in werking trad. De krachtlijnen van dit decreet kun-

nen als volgt samengevat worden:
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•	 Scholen voor gewoon onderwijs kunnen niet langer weigeren om leerlingen met 

beperkingen of leerstoornissen in te schrijven op grond van hun (beperkte) 

draagkracht. Elke leerling die mits een ‘redelijke aanpassing’ het gewone cur-

riculum kan volgen moet aanvaard worden.

•	 Om vooral de doorstroming naar type 1 (lichte verstandelijke beperking) en type 

8 (ernstige leerstoornis) te beperken worden deze twee types in het buitenge-

woon onderwijs afgeschaft en vervangen door een ‘tijdelijk basisaanbod’ (waarna 

leerlingen terug naar het gewoon onderwijs zouden moeten). In geen geval zullen 

kansarmoede of allochtone herkomst nog als indicaties voor een verwijzing naar 

het buitengewoon onderwijs kunnen gebruikt worden.

•	 Het CLB zal in de toekomst bij elke vraag tot verwijzing naar het buitengewoon 

onderwijs voorstellen moeten uitschrijven omtrent trajecten in het gewoon én 

buitengewoon onderwijs, zodat ouders een goed geïnformeerd besluit kunnen 

nemen. Het CLB-verslag zal zich ook niet meer kunnen beperken tot een  

diagnose van een beperking of leerstoornis: het zal meer handelingsgericht  

moeten zijn.

•	 Niet alleen de leerling met een advies voor inclusie kan in een gewone school 

rekenen op ondersteuning (zoals dat voorheen reeds mogelijk was met GON of 

ION: geïntegreerd resp. inclusief onderwijs). Ook de leerkracht en de school 

krijgen ondersteuning, met name van een team competentiebegeleiders. De 

bedoeling is om de competenties van het schoolteam op het vlak van inclusief 

onderwijs te verankeren voor de toekomst.

•	 De middelen voor het buitengewoon onderwijs worden bevroren, zodat er in die 

scholen geen banen verloren gaan wanneer de leerlingenaantallen daar dalen. 

De vrijgekomen leerkracht-uren worden ingezet voor ondersteuning in het ge-

woon onderwijs (d.i. de zogenaamde ‘waarborgregeling’).

•	 Tegelijk wordt in het buitengewoon een nieuw onderwijstype (type 9) ingericht 

voor leerlingen met autismespectrum-stoornis. Er was in het verleden inderdaad 

voor deze leerlingen geen aangepast aanbod.

Het M-decreet is op het terrein met gemengde gevoelens onthaald, omwille van 

de onzekerheid bij leerkrachten, die vrezen voor de bijkomende werklast en me-

nen dat zij te weinig deskundig zijn om met deze vorm van diversiteit in de klas 

om te gaan. Reeds vóór de officiële inwerkingtreding van het M-decreet steeg het 

aantal leerlingen in een inclusieve setting beduidend; in het officiële startjaar 

(2015-16) was er al sprake van 2280 bijkomende leerlingen in vergelijking met 

het jaar voordien. Maar jammer genoeg verloopt de ondersteuning van inclusie-
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scholen in de overgangsperiode nogal chaotisch, wat de hervorming dreigt te 

hypothekeren.

Het ziet ernaar uit dat de bocht in het inclusie-beleid al bij al genomen is. Er zou-

den uiteraard nog obstakels kunnen opduiken. We kunnen dus spreken van een 

doorbraak – temeer omdat de notie van ‘recht op ondersteuning’ bij functiebeper-

kingen of leerstoornissen in het gewoon onderwijs geleidelijk ingeburgerd zal gera-

ken.

besluit

De rol van het onderwijs als een zeer rendabele investering in menselijk kapitaal, 

maar ook als hefboom voor sociale inclusie, is onweerlegbaar geworden. Maar als 

dit algemeen aanvaard wordt, blijft toch de prangende vraag waarom er niet méér 

geïnvesteerd wordt in kansarme doelgroepen? 

In werkelijkheid zijn er in de voorbije decennia wel heel wat inspanningen gele-

verd. Maar de resultaten blijven matig, en het enthousiasme voor een verder door-

gedreven gelijkekansenbeleid neemt af. Zo kwamen de werkingstoelagen uit de 

SES-financiering onder vuur te liggen: scholen zouden die middelen onvoldoende 

efficiënt benutten. En ook het inschrijvingsdecreet van 2012 staat opnieuw ter 

discussie, omdat de vrije schoolkeuze (althans, die van de begoede middenklasse) 

er te zeer door ingeperkt zou worden. Zelfs het M-decreet, dat eigenlijk de logi-

sche toepassing inhoudt van basisrechten voor kinderen met een handicap, is er 

slechts gekomen na meer dan 10 jaar weerstand. Vanwaar dit moeizame proces 

van hervormingen voor gelijke onderwijskansen ?

De krappe budgettaire toestand zal wellicht een deel van de problemen verklaren. 

Maar een dieper liggend antwoord is wellicht dat sterkere groepen in de samenle-

ving vrezen om een deel van hun bevoorrechte posities te verliezen. De hervorming 

van het secundair onderwijs is daar de sterkste illustratie van. Een rechtvaardige 

én efficiënte hervorming wordt tegengewerkt uit vrees dat leerlingen uit de hogere 

sociale milieus hun top-posities in het onderwijs zouden kunnen verliezen. Ook al 

blijkt die vrees ongegrond, het kan nog jaren duren voordat de geesten volledig rijp 

zijn voor een echte hervorming. Democratisering en gelijkekansenbeleid zijn in het 

Vlaanderen van vandaag duidelijk minder evident geworden.
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In 2007 duidde Decenniumdoelen ‘wonen’ aan als één van de belangrijke domei-

nen waarop vooruitgang nodig was voor mensen met een risico op armoede. Naar 

aanleiding van 10 jaar Decenniumdoelen maken we een stand van zaken op. 

Om de voortgang te schetsen zijn we afhankelijk van wat er aan gegevens beschik-

baar is. De Vlaamse overheid heeft de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in 

het verzamelen van gegevens, o.a. via bevraging van huishoudens. De twee voor-

naamste bevragingen vonden plaats in 2005 en 20131 (Heylen e.a., 2007; Winters 

e.a., 2015). De cijfers die hierna volgen, zijn meestal het resultaat van metingen 

op die twee momenten. Er zijn geen afzonderlijke cijfers voor de groep huishoudens 

met een risico op armoede. Wel zijn in de onderzoeksrapporten de resultaten vaak 

opgesplitst naar inkomen en andere kenmerken van het huishouden. We gebruiken 

hierna vooral de inkomensverdelingen in quintielen2. In quintiel 1 (Q1) vinden we 

dan de 20% laagste inkomens, in Q2 de 20% volgende, enz. tot quintiel 5 (Q5) dat 

de hoogste inkomens bevat.

Omdat een bijdrage als deze niet toelaat in te gaan op alle doelen van het woon-

beleid, beperken we ons tot betaalbaarheid en kwaliteit. We kijken ook bij wie 

subsidies terecht komen. Tot slot vragen we ons af of het beleid er in slaagt be-

taalbaarheid en kwaliteit binnen ieders bereik te brengen en wat hiervoor bijko-

mend nodig is.

betaalbaarheid

De ‘woonquote’ geeft het aandeel van het inkomen dat wordt besteed aan woon-

uitgaven. We beperken ons in deze bijdrage tot de naakte woonuitgaven, d.w.z. de 

huur en de afl ossing van de lening. Doorgaans wordt aangenomen dat 30% een 

maximum is om van betaalbaar wonen te kunnen spreken3. In 2013 overschreed 

20% van de huishoudens deze norm, waar dit in 2005 nog 13% was. Daarmee lij-

ken de betaalbaarheidsproblemen toegenomen. De stijging zit vooral bij de private 

huurders: in 2013 betaalde meer dan de helft van de private huurders meer dan 

30% van het inkomen aan huur (Heylen, 2015). 

4. WONEN EN ARMOEDE: 
GAAN WE VOORUIT?
Sien Winters, , KU Leuven (HIVA) 
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In fi guur 1 worden de cijfers opgesplitst naar inkomensquintielen. Niet onverwacht 

zijn de betaalbaarheidsproblemen groter bij de lagere inkomens. Bovendien is de 

toename in betaalbaarheidsproblemen tussen 2005 en 2013 het sterkst voor de 

lagere inkomensgroepen (Q1, Q2 en Q3). Opgesplitst naar eigendomsstatuut (niet 

zichtbaar op de fi guur) springt opnieuw de private huurmarkt in het oog. In Q1 en 

Q2 heeft maar liefst 78% en 73% van de private huurders een woonquote boven de 

30% (Heylen, 2015).
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Figuur 1: Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% 
naar equivalente inkomensquintielen, Vlaams Gewest, 2005 en 2013
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Bron: Heylen (2015), op basis van Woonsurvey 2005 en Grote Woononderzoek 2013

Een andere vaak gebruikte maatstaf is het resterend inkomen. Deze indicator geeft 

aan of de huishoudens na het betalen van de woonuitgaven nog voldoende inkomen 

overhouden om menswaardig te kunnen leven. Zowel in 2005 als in 2013 bedroeg 

zo het aandeel huishoudens met te hoge woonuitgaven 13% (zie fi guur 2). Op deze 

wijze beoordeeld waren de betaalbaarheidsproblemen in totaal dus niet toegeno-

men, maar was er wel een licht negatieve evolutie voor de private huurders (Heylen, 

2015). De vastgestelde problemen situeren zich hier bijna volledig in Q1. Hier had 

in 2013 57% te hoge woonuitgaven. Enkel voor eigenaars die hun lening al hadden 

afbetaald, bleven de betaalbaarheidsproblemen in Q1 nog redelijk beperkt (25%)4. 

Bij de private huurders liep het aandeel problemen in Q1 op tot 89%. Maar ook 
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eigenaars met een lening lopen in dit quintiel serieuze risico’s (83% had in 2013 

te hoge uitgaven). En zelfs van de sociale huurders, die een sterk verlaagde huur 

genieten (zie verder), had in Q1 nog 76% een betaalbaarheidsprobleem (Heylen, 

2015).
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Figuur 2: Aandeel van de huishoudens met een resterend inkomen onder de 
norm naar equivalente inkomensquintielen, Vlaams Gewest, 2005 en 2013
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Bron: Heylen (2015), op basis van Woonsurvey 2005 en Grote Woononderzoek 2013

kwaliteit

In het kader van het Grote Woononderzoek 2013 werden 5.000 woningen onderwor-

pen aan een grondig inwendig nazicht. Op een vereenvoudigde manier werd nage-

gaan of de woningen voldeden aan de normen vastgelegd in de Vlaamse Wooncode. 

Zo gemeten, bleek 37% van de Vlaamse woningen (ongeveer 1 miljoen woningen) 

van ontoereikende kwaliteit te zijn. Opnieuw situeerden de voornaamste problemen 

zich op de huurmarkt. Van de private huurwoningen bleek 47% niet te voldoen aan 

de normen. Woningen van ontoereikende kwaliteit zijn te vinden in alle inkomens-

groepen, maar meer bij de lagere inkomens: het aandeel woningen van ontoereiken-

de kwaliteit loopt af van 43% in Q1 naar 29% in Q5 (Vanderstraeten & Ryckewaert, 

2015). 
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De normen van de Vlaamse Wooncode zijn minimale normen die moeten verzekeren 

dat de veiligheid en gezondheid van de bewoners niet in gevaar komt. Vastgestelde 

problemen hebben o.a. te maken met elektriciteit die niet in orde is, gevaar op CO-

vergiftiging, stabiliteitsproblemen. Niet al deze problemen vragen om ingrijpende 

en dure werken. Sommige problemen kunnen relatief eenvoudig worden opgelost. 

Aan 13% van de woningen zijn echter ingrijpende en dure herstellingen nodig. Dit 

aandeel vertoont meer variatie met het inkomen dan het aandeel ontoereikende 

woningen. Het daalde in 2013 van 20,8% in Q1 naar 6,2% in Q5 (Vanderstraeten 

& Ryckewaert, 2015). Anders gesteld: zware structurele gebreken aan woningen 

komen vooral voor bij de laagste inkomens.

Omdat het in 2013 de eerste keer was dat dergelijke objectieve beoordeling van 

de woningkwaliteit plaatsvond, is het niet mogelijk op basis hiervan uitspraken te 

doen over de evolutie. Dit kan wel op basis van wat bewoners tijdens een bevraging 

meedeelden over gebreken aan de woning. De synthese-index ‘fysische staat van de 

woning’ vat de antwoorden op meerdere vragen samen. Het is een subjectieve maat-

staf, waarbij evoluties en verschillen tussen groepen mee het gevolg kunnen zijn 

van een verschil in beoordeling. Niettemin geeft dit een indicatie. Van den Broeck 

(2015) stelt vast dat volgens deze indicator het aandeel woningen van ‘goede kwa-

liteit’ toenam van 58% in 2001 naar 70% in 2013. Tegelijkertijd bleek echter de 

groep van ‘slechte/zeer slechte woningen’ maar licht in omvang verminderd: van 

13% naar 10%. Ondanks de globale verbetering van de woningkwaliteit blijft er 

dus een ongeveer even grote groep van slechte tot zeer slechte woningen. En ook 

hier weer daalde in 2013 het aandeel slechte/zeer slechte woningen met het inko-

men: van 14% in Q1 naar 7% in Q5. Tussen 2005 en 2013 steeg ook het aandeel 

slechte/zeer slechte woningen bij de lagere inkomensgroepen (Q1 en Q2), terwijl 

het daalde in Q3 t.e.m. Q55 (Van den Broeck, 2015).

Bij deze resultaten past daarenboven de opmerking dat zwakke groepen vaak in 

belangrijke mate buiten beeld blijven in survey-onderzoek. Om aan dit probleem 

tegemoet te komen, is de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in kwalitatief onderzoek 

naar deze groepen6. Mensen die een psychiatrische instelling, een instelling voor 

bijzondere jeugdzorg of gevangenis verlaten, wacht vaak een weinig vruchtbare hel-

letocht op zoek naar een woning (De Decker e.a., 2013). Voor dak- en thuislozen is 

de combinatie van persoonlijke moeilijkheden en een gebrek aan een netwerk vaak 

een onoverkomelijk probleem om een stabiele woonsituatie te vinden. Uithuiszet-

tingen zijn een schrijnende uiting van het niet langer kunnen voldoen aan huurders-
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verplichtingen. Vluchtelingen komen terecht aan de onderkant van de woningmarkt, 

waar ze concurreren met andere groepen in een zwakke situatie. Om problemen met 

betaling te voorkomen, selecteren private verhuurders hun huurders. 

naar wie Gaan de woonsubsidies?

Het Vlaamse woonbeleid schenkt prioritaire aandacht aan de meest behoeftigen 

(art. 4 Vlaamse Wooncode). Een heel aantal beleidsinstrumenten is dan ook speci-

fiek gericht op lagere inkomens. In termen van overheidsuitgaven is de sociale huis-

vesting één van de voornaamste instrumenten. In 2016 waren er in het Vlaamse 

gewest 160.420 sociale huurwoningen, waarvan de overgrote meerderheid in eigen-

dom van sociale huisvestingsmaatschappijen en 8.287 woningen verhuurd door so-

ciale verhuurkantoren7. De huurprijs van woningen verhuurd door SHM’s bedroeg in 

2013 ongeveer de helft van de prijs van dezelfde woning op de private huurmarkt. 

Dit komt neer op een subsidie van ongeveer 260 euro per maand (Heylen, 2016a). 

Mede omdat de sociale huisvesting enkel toegankelijk is voor lagere inkomens en 

omdat de huur lager is naarmate het inkomen lager is, is de sociale huisvesting een 

erg doelmatig instrument om de woonsituatie van huishoudens met een risico op 

armoede te verbeteren. In 2013 kwam 68% van het totale subsidiebedrag voor so-

ciale huur terecht bij de 20% laagste inkomens (Q1). Het grootste probleem van de 

sociale huur is dat het aanbod aan woningen ver onder de behoefte blijft. Volgens 

Heylen (2016b) zou in 2014 ongeveer de helft van de private huurders (282.000 

huishoudens) wettelijk in aanmerking komen voor een sociale woning. Een raming 

van de doelgroep op basis van gegevens over betaalbaarheid en kwaliteit in de hui-

dige woonsituatie leverde als conclusie dat in 2013 256.000 huishoudens nood 

hebben aan een sociale woning.

Deze groep zou in principe ook via een goed aanbod aan private huurwoningen en 

een voldoende hoge huursubsidie geholpen kunnen worden. Maar de situatie van-

daag in Vlaanderen is dat voor wie (vaak noodgedwongen) op de private huurmarkt 

blijft, er nauwelijks steun is van de overheid. Waar veel andere landen beschikken 

over een huursubsidie, is dit in Vlaanderen een relatief beperkt uitgebouwd instru-

ment. Hoewel het aantal begunstigden jaar na jaar stijgt, blijft het in verhouding 

tot de noden om een klein aantal gaan. In 2015 genoten 12.539 huishoudens een 

huursubsidie en 7.042 een huurpremie8, dit is ongeveer 3,5% van het totaal aan-

tal private huurders. De inkomensgrens voor de huursubsidie/huurpremie ligt een 

flink stuk onder de grens voor sociale huur. De gemiddelde huursubsidie bedroeg 
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in 2015 172 euro voor aanvragen voor 

1 mei 2014 (toen het stelsel gewijzigd 

werd) en 143 euro voor aanvragen na 

deze datum. De gemiddelde huurpremie 

bedroeg 156 euro per maand (Agent-

schap Wonen-Vlaanderen, 2016). De 

subsidie is echter wel zeer sterk gericht 

op de laagste inkomens. Van de huur-

subsidies kwam in 2013 91% terecht 

bij de 20% laagste inkomens (Q1) 

(Heylen, 2016a). 

Sociale leningen beogen een eigen 

woning binnen het bereik van lagere 

inkomens te brengen. Ook hiervoor 

geldt een inkomensgrens, die echter 

hoger ligt dan voor de sociale huur en 

huursubsidie. En ook hier is net als in 

de sociale huur de subsidie hoger naarmate het inkomen lager is. In 2013 waren 

er zo’n 36.000 huishoudens met nog een uitstaande sociale lening afgesloten se-

dert 2002. Het gemiddeld subsidiebedrag voor deze leningen bedroeg 99 euro per 

maand voor de sociale leningen van het Woningfonds en 55 euro per maand voor de 

sociale leningen van de VMSW (Heylen, 2016a)9. De afgelopen jaren is het gemid-

deld subsidiebedrag gedaald, dit omdat de intrestvoeten bij private banken ook zak-

ten. Daarmee is er nu niet zoveel verschil meer met de kost van een lening bij een 

private bank en is de subsidie ook minder sterk afhankelijk van het inkomen dan 

vroeger. Een voordeel van de sociale leningen blijft wel dat minder strenge toeken-

ningsvoorwaarden gelden dan bij een bank. Zo kunnen huishoudens met weinig of 

geen spaargeld toch een lening aangaan.

Werken aan de woning worden betoelaagd met twee premies. De ‘verbeterings- en 

aanpassingspremie’ heeft een erg lage inkomensgrens. In 2015 werden 10.217 

premies uitbetaald voor een gemiddeld bedrag van ongeveer 1.200 euro. De Vlaam-

se renovatiepremie heeft een grotere impact, als gevolg van een hogere inkomens-

grens en een hoger subsidiebedrag. In 2015 werden 13.665 premies uitbetaald, 

voor gemiddeld zo’n 6.000 euro. (Agentschap Wonen-Vlaanderen, 2016). Deze 

subsidie komt echter vooral terecht bij de middenklasse, dit omwille van het hoge 

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be
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minimumbedrag voor de renovatie en omdat de begunstigden een groot deel van de 

kosten zelf moeten dragen (Heylen, 2016a). 

Kennen bovenstaande tegemoetkomingen een zekere of zelfs een sterke selecti-

viteit, dan kan dit niet gezegd van de fiscale voordelen. Deze zijn niet aan inko-

mensvoorwaarden gebonden en zijn vooral bestemd voor eigenaars van woningen. 

Op deze wijze komen ze meer terecht bij hogere dan bij lagere inkomens. Zowel 

het fiscaal voordeel voor de eigen woning (tot 2005 de hypotheekaftrek, daarna de 

woonbonus) als de vermindering van registratierechten (klein beschrijf), het ver-

laagd BTW-tarief en de vermindering van onroerende voorheffing komt in hoofdzaak 

terecht bij de twee hoogste inkomensquintielen (Q4 en Q5).

Worden alle hierboven genoemde subsidies samengeteld, dan was in 2013 het 

totale subsidiebedrag voor eigenaars-bewoners 4,9 keer groter dan voor huurders 

(Heylen, 2016a). De subsidies voor investeringen in energie zijn hierin nog niet 

ingerekend. Ook deze blijken vooral terecht te komen bij de hogere inkomens (Ver-

beeck, 2016).

beleid

Het recht op wonen is in de Vlaamse Wooncode ingeschreven als centrale doelstel-

ling. Uit de cijfers over betaalbaarheid en kwaliteit van wonen blijkt dit doel nog 

verre van bereikt, en zeker niet voor de laagste inkomens. Nochtans beschouwt het 

woonbeleid de meest behoeftigen als een prioritaire doelgroep. De Vlaamse overheid 

heeft een breed spectrum aan beleidsinstrumenten juist om dit doel te bereiken 

en een groot deel van de subsidies komt ook terecht bij de lagere inkomens. Maar 

blijkbaar volstaat dit niet om voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te 

verzekeren.

Als het de Vlaamse overheid echt menens is met het recht op wonen, zijn op zijn 

minst verschuivingen tussen begrotingsposten nodig. Daarnaast moet verder wor-

den nagedacht over de optimale vorm van de beleidsinstrumenten (bv door de 

inkomensgrenzen aan te passen), zodat met eenzelfde budget nog meer effecten 

kunnen worden bekomen. Dit geldt vooral voor de subsidies gericht op eigen wo-

ningbezit, en in het bijzonder voor de fiscale maatregelen waarvoor er geen inko-

mensgrenzen zijn. Dat de woonbonus vanaf 1 januari 2015 sterk werd ingekort, was 
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alvast een goede beslissing, die indirect de huurmarkt ten goede zal komen. Alleen 

verdwenen de vrijgekomen middelen in de grote pot van de begroting, en was geen 

heroriëntering richting doelstellingen van het woonbeleid voorzien. Een verdere 

(maar zeer geleidelijke) afbouw van de woonbonus tot op het niveau waarop een 

tweede woning fiscaal wordt behandeld, blijft één van de opties om extra middelen 

vrij te maken voor o.a. sociale huisvesting en huursubsidies. Daarnaast verdienen 

vrijstellingen en kortingen allerhande in de onroerende voorheffing, verkooprechten 

en schenkingsrechten kritisch beoordeeld en waar mogelijk vervangen door meer 

effectieve maatregelen.

Naast subsidies stuurt het beleid de woningmarkt ook via regelgeving. Zo bepaalt de 

huurwetgeving mee de rol die de private huur kan opnemen in het aanbieden van 

goede woningen. Grote voorzichtigheid is echter nodig. Ingrepen die op het eerste 

zicht ten voordele van (zwakkere) huurders zijn (zoals het verminderen van de huur-

waarborg of het reguleren van prijzen), kunnen tot effect hebben dat woningen uit 

de huurmarkt verdwijnen. Verder beschikt de Vlaamse overheid over een uitgebreid 

instrumentarium om (samen met de gemeenten) de woningkwaliteit te handhaven, 

zijn er subsidies en andere vormen van ondersteuning van de woonactoren en nog 

meerdere andere maatregelen. Binnen het bestek van deze beknopte bespreking 

van het woonbeleid kunnen we hier niet overal op ingaan.

besluit

Dankzij investeringen van de Vlaamse overheid in data en wetenschappelijk onder-

zoek, is er nu heel wat meer kennis over wonen in Vlaanderen dan 10 à 15 jaar ge-

leden. Op zich is dat alvast een stap vooruit. De gegevens laten ons toe problemen 

bloot te leggen, pijnpunten aan te duiden. Daarbij wordt onomstotelijk duidelijk dat 

er voor mensen met een laag inkomen nauwelijks vooruitgang is geboekt. De ge-

kende problemen op vlak betaalbaarheid en kwaliteit zijn voor hen nog toegenomen. 

Deze inzichten moet het beleid nu gebruiken om tot de noodzakelijke aanpassingen 

te komen zodat het recht op wonen voor iedereen verzekerd wordt, in het bijzonder 

voor de meest behoeftigen, zoals de Vlaamse Wooncode stelt.
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Winters e.a. (2015).

2 Het gaat daarbij steeds over ‘equivalente inkomens’, dit zijn inkomens die gecorrigeerd zijn voor 

verschillen in samenstelling van de huishoudens, zodat verschillende gezinstypes vergelijkbaar zijn. 

In de hier gebruikte verdeling werden inkomens gerangschikt van laag naar hoog en vervolgens 

verdeeld in groepen van gelijke omvang.

3 De grenzen zijn voor discussie vatbaar. Voor een argumentatie: zie Winters e.a. (2016).
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7 Cijfers voortgangstoets Grond- en Pandenbeleid 2016.

8 Een tegemoetkoming aan private huurders op de wachtlijst voor een sociale woning.

9 In 2014 werden de twee types sociale leningen op elkaar afgestemd.
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Gezondheidsongelijkheden blijven een groot probleem in België (Vlaanderen). Toch 

zou het onjuist zijn te beweren dat binnen het domein van de gezondheidszorg geen 

initiatieven genomen zijn om hier iets aan te doen. In wat volgt wordt een kort over-

zicht gegeven van de belangrijkste realisaties van de afgelopen jaren. Maar er wor-

den eveneens kanttekeningen en aandachtspunten meegegeven. Bovendien dreigt 

de gezondheidskloof de komende jaren alleen nog verder toe te nemen omdat er 

onvoldoende middelen worden uitgetrokken om onze gezondheidszorg betaalbaar en 

toegankelijk te houden voor iedereen. 

Om de gezondheidsongelijkheden te verkleinen, volstaat het echter niet om louter 

initiatieven op gezondheidsvlak te nemen. Er is een multidisciplinaire aanpak van 

armoede nodig waarin naast gezondheid ook werk wordt gemaakt van onderwijs, 

arbeid, inkomen en wonen. Pas als er een consistent armoedebeleid wordt gevoerd, 

kan dit eindelijk ook effect teweeg brengen op gebied van gezondheid. Want al-

lemaal goed en wel om bijvoorbeeld te investeren in een hogere terugbetaling van 

gezondheidszorg voor personen met het VT statuut, maar wat haalt dit uit als men 

woont in een ongezonde woning in een achtergestelde buurt, als men gevaarlijk en 

ongezond werk moet uitvoeren, aan een inkomen dat onvoldoende is om rond te ko-

men en wanneer ons onderwijssysteem elke ongelijkheid enkel vergroot? Het wordt 

tijd dat er echt werk wordt gemaakt van een doordachte aanpak van ongelijkheden 

in onze samenleving. Pas dan is er een kans dat in de toekomst de gezondheidson-

gelijkheden drastisch afnemen.

1. specifieke maatreGelen 
voor de meest kwetsbaren

De verhoogde tegemoetkoming
Eén van de hefbomen voor een betere fi nanciële toegankelijkheid van de gezond-

heidszorg voor personen met een laag inkomen is de verhoogde tegemoetkoming 

5. 10 JAAR GEZONDHEIDS-
BELEID ONDER DE LOEP
Sigrid Vancorenland, stafmedewerker  Landsbond Christelijke Mutualiteit en 
Evelyne Hens, directeur studiedienst Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten
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(VT). De afgelopen jaren zijn heel wat maatregelen genomen om ervoor te zorgen 

dat meer mensen hun recht op VT zouden openen en daardoor recht hebben op een 

hogere terugbetaling van hun gezondheidskosten. Tot 2007 bestond enkel het VT 

statuut, toegekend aan personen uit een bepaalde categorie (vb: invaliden, gepensi-

oneerden, …) met een laag inkomen. In 2007 werd het OMNIO statuut in het leven 

geroepen, dat de mogelijkheid opende om aan alle personen met een laag inkomen 

(ongeacht hun statuut) een hogere tussenkomst in gezondheidszorgen te voorzien. 

Aangezien VT geen recht is dat automatisch toegekend kan worden, is het niet altijd 

evident om personen die recht hebben op VT, ook effectief hun recht te laten ope-

nen, en met het OMNIO statuut was dat niet anders. Bovendien hanteerden beide 

systemen een andere invulling van bepaalde begrippen (vb: de gezinsnotie), wat tot 

onduidelijkheid leidde. Stelstelmatig werden de categorieën waarop VT van toepas-

sing was, uitgebreid (vb.: in 2010 de langdurig werklozen en eenoudergezinnen 

en in 2011 personen met recht op een toelage van het stookoliefonds). In 2014 

werden het VT en OMNIO statuut hervormd tot 1 statuut verhoogde tegemoetko-

ming (VT), met als doelstelling het systeem te vereenvoudigen en doeltreffender te 

maken. De basisfilosofie van het nieuwe systeem is dat alle gezinnen met een laag 

inkomen toegang krijgen tot de verhoogde tegemoetkoming. Binnen dezelfde hervor-

ming heeft vanaf 2015 een uitwisseling plaats tussen de ziekenfondsen en de Ad-

ministratie van de Personenbelasting, waarna de ziekenfondsen een lijst ontvangen 

met personen waarvoor de fiscus een laag inkomen kent. Op die manier wordt het 

mogelijk voor de ziekenfondsen om personen proactief te benaderen op basis van 

een signaal van een laag inkomen. Inkomensonderzoek door het ziekenfonds moet 

daarna nog uitwijzen of men effectief in aanmerking komt voor VT. Er wordt gehoopt 

en verwacht dat door een gerichte contactname met personen met een laag inko-

men het mogelijk zal worden om leden te overtuigen de verhoogde tegemoetkoming 

aan te vragen. Eind 2017 worden de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek 

naar de effecten van deze uitwisseling.

Naar de toekomst toe moeten de inspanningen om het VT statuut toe te kennen aan 

diegenen die hier recht op hebben, aangehouden blijven.

De sociaal betalende derde
De sociaal betalende derde is een tweede hefboom voor financiële toegankelijkheid. 

Niet meer het volledige bedrag bij de arts moeten voorschieten, maar enkel het 

remgeld moeten betalen, werkt drempelverlagend. Met het Medico-Mut akkoord van 

1 januari 2011 engageerden de geconventioneerde artsen zich tot een algemene 

toepassing van de sociale regeling betalende derde voor onder andere VT’ers. Dit 



109

betekende dat een huisarts in principe de sociaal betalende derde niet mocht wei-

geren, indien een VT patiënt hierom vroeg, tenzij de arts misbruik vermoedde. Om 

de toepassing voor de huisarts aantrekkelijker te maken, werden de remgelden voor 

raadplegingen vereenvoudigd, een betalingsgarantie ingevoerd en een vereenvou-

digde en snelle procedure (betaling binnen de 30 dagen) ingevoerd. Vanaf 1 okto-

ber 2015 zijn alle huisartsen verplicht om de regeling betalende derde toe te pas-

sen voor personen met VT (voor consultaties en technische verstrekkingen tijdens 

consultaties). De voorziene verplichting voor personen met het statuut chronische 

aandoening is er echter niet doorgekomen en werd afgezwakt tot ‘de mogelijkheid 

om af te rekenen in sociaal betalende derde’. Dit is een blijvende vraag naar de 

toekomst toe.

Maximumfactuur
De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaar-

lijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt. Zodra de 

medische kosten in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt 

een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald. 

De hoogte van het plafond wordt bepaald in functie van het gezinsinkomen of het 

behoren tot een bepaalde sociale categorie (vb: verhoogde tegemoetkoming). Dit 

systeem verloopt volledig automatisch en vergt geen handeling of aanvraag van de 

rechthebbende. 

De MAF is Ingevoerd in 2002, ter vervanging van het systeem van de franchise dat 

werd ingevoerd in 1994 (in het systeem van de franchise werden de remgelden 

achteraf gerecupereerd). In de loop der jaren werden progressief bijkomende pres-

taties toegevoegd in de MAF. In 2009 werd de MAF chronisch zieken gecreëerd, 

waardoor het plafondbedrag vermindert met 102 euro wanneer een gezinslid de 2 

voorafgaande kalenderjaren individueel telkens 459 euro aan remgelden heeft ge-

dragen. De MAF treedt dus sneller in werking, wat een extra bescherming van het 

gezin inhoudt. Personen met het statuut chronische aandoening (zie verder onder 

punt 5) hebben recht op de MAF chronisch zieken. Zij krijgen dus een vermindering 

van hun remgeldplafond van 102 euro, ook als ze niet voldoen aan de voorwaarde 

van 2 opeenvolgende jaren 459 euro aan remgelden.

Een belangrijke kanttekening: niet alle remgelden worden opgenomen in de remgeld-

teller en dus blijven er zelfs na het bereiken van het plafond nog steeds remgelden 

ten laste van de gezinnen. Voor sommige gezinnen uit de laagste inkomens is het zelf 
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moeilijk om de allerlaagste drempel van remgelden (459 euro) te bereiken. Tijdens 

de besparingsronde voor het budget 2017 deelde ook de MAF in de klappen toen het 

remgeldplafond voor de eerste keer geïndexeerd werd (vb: voor het laagste remgeld-

plafond: van 450 naar 459 euro). Vanaf 2017 wordt dit plafond jaarlijks geïndexeerd. 

Het zal dus jaar na jaar net iets langer duren eer dit plafond bereikt wordt.

Wijkgezondheidscentra
Al staan wijkgezondheidscentra open voor iedereen en zijn ze niet specifiek bedoeld 

voor de meest kwetsbaren, toch bereiken ze voor een belangrijk deel mensen met 

een laag inkomen (43% van hun patiënten heeft recht op VT tegenover 17% van de 

totale bevolking). Wijkgezondheidscentra bieden laagdrempelige eerstelijnszorg aan-

gezien ingeschreven patiënten er geen remgeld hoeven te betalen. Bovendien biedt 

het een multidisciplinaire aanpak van gezondheid waarbij preventie een belangrijke 

plaats inneemt. Het aantal eerstelijnspraktijken dat binnen het systeem van de for-

faitaire betaling werkt, nam gestaag toe. In 2015 waren er in België 151 praktijken, 

hetzij meer dan een verdubbeling op 10 jaar tijd. Het aantal ingeschreven patiënten 

in deze praktijken steeg van 155.913 in 2006 naar 336.247 in 2015. En dan 

besliste de minister tijdens de begroting voor 2017 om de erkenning van nieuwe 

forfaitaire praktijken gedurende minstens 6 maanden te bevriezen, van januari tot 

juni 2017. Deze maatregel heeft onmiddellijke gevolgen voor alle groepspraktijken 

die na oktober 2016 wilden overschakelen of wilden opstarten met een forfaitaire 

praktijk. Wijkgezondheidscentra bieden laagdrempelige multidisciplinaire gezond-

heidszorg. Deze besparing is dan ook een aantasting van de toegankelijkheid van 

zorg voor de meest kwetsbaren.

2. alGemene maatreGelen

De ziekenhuisfactuur
Wat betreft de kostprijs van een ziekenhuisopname zijn er de afgelopen 10 jaar ook 

enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd, met als doel de ziekenhuisfactuur (voor 

twee-en meerpersoonskamers) te verlichten.

• Kamersupplementen in twee- of meerpersoonskamers werden verboden voor 

‘beschermde patiënten’ (o.m. verhoogde tegemoetkoming) in 2006 en werden 

voor iedereen afgeschaft in 2010. 

• Sinds 1 januari 2013 zijn ereloonsupplementen in twee- of meerpersoonska-

mers in klassieke ziekenhuisopname (met overnachting) verboden.
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• Sinds 1 juli 2015 zijn ook de ere-

loonsupplementen in een twee- of 

meerpersoonskamer in het dagzie-

kenhuis verboden.

De ziekenhuisfactuur blijft hoog oplo-

pen voor een ziekenhuisopname in een 

éénpersoonskamer. Dit is te wijten aan 

de alsmaar stijgende ereloonsupplemen-

ten die in dit type van kamers worden 

aangerekend. Een wettelijk opgelegde 

beperking van de ereloonsupplementen 

voor éénpersoonskamers dringt zich op.

Geneesmiddelen
In 2001 werd een structureel beleid 

rond ‘goedkopere geneesmiddelen’ 

gestart met de lancering van de refe-

rentieterugbetaling. Sindsdien hebben verschillende maatregelen elkaar opgevolgd 

met als principe het voorschrijven of afl everen van goedkopere geneesmiddelen te 

stimuleren. Dit heeft tot gevolg gehad dat heel wat geneesmiddelen in prijs verlaagd 

zijn. Zowel de generieke geneesmiddelen als de originele merkgeneesmiddelen, die 

hun prijs aanzienlijk verlaagd hebben zodat de patiënt geen referentiesupplement 

hoeft te betalen, vallen onder de noemer van ‘goedkopere geneesmiddelen’. 

De regering besliste bijvoorbeeld in 2005 dat iedere arts met een minimaal voor-

schrijfprofi el een minimumpercentage goedkope geneesmiddelen moet voorschrij-

ven. Dit percentage varieerde per specialisme en lag tussen 9 % en 30 %. Zo werd 

dit voor huisartsen in 2005 vastgelegd op 27 %, De drempel voor het voorschrijven 

van goedkope geneesmiddelen werd op 1 januari 2011 verhoogd voor huisartsen 

naar 50 % en op 1 januari 2017 naar 55% .

Maar de prijs voor geneesmiddelen blijft soms hoog oplopen. Omwille van fi nanci-

ele redenen zien mensen zich soms genoodzaakt te besparen op geneesmiddelen. 

Aandacht voor goedkopere geneesmiddelen moet een prioriteit blijven naar de 

toekomst toe.

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Mieke kan geen medicijnen 

kopen want haar zoontje 

heeft schoolboeken nodig.
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3. preventie

Het is een gekend fenomeen dat mensen uit de laagste sociale klasse minder be-

reikt worden door preventie. Hiervoor zijn meerdere oorzaken: gezien hun moeilijke 

situatie elke dag, is preventie niet de eerste prioriteit, er is de vrees voor bijkomen-

de kosten na een preventief onderzoek, de preventieboodschappen zijn voor deze 

doelgroep vaak moeilijker toegankelijk. 

Preventie is een onderdeel binnen het gezondheidszorgbeleid dat momenteel on-

der gefinancierd wordt. Ons land besteedt van de gezondheidsuitgaven nauwelijks 

1,3%1 aan preventie. Dit is bitter weinig en moet naar omhoog, 

Preventieve tandzorg voor kinderen en jongeren
De afgelopen jaren werden inspanningen geleverd om preventieve tandzorg (vb. 

tandplakverwijdering, mondonderzoek, gaatjes vullen, …) financieel toegankelijker 

te maken voor kinderen en jongeren. In 2005 werd tandzorg gratis voor kinderen tot 

12 jaar. Voor hen werd ook de regeling betalende derde ingevoerd, waardoor men 

zelf niets meer aan de tandarts moet betalen, maar dat de betaling via het zieken-

fonds gebeurt. Vanaf 1 juli 2008 werd deze maatregel uitgebreid tot jongeren tot 

hun 15e verjaardag en sinds mei 2009 tot jongeren tot 18 jaar.

Desondanks blijft preventieve tandzorg een klassieker wat sociale ongelijkheden 

betreft. En dit geldt niet enkel voor jongeren, maar even goed voor volwassenen. 

Daarom vrezen we dat het mondzorgtraject dat op 1 juli 2016 startte een pervers 

neveneffect zal hebben voor mensen in armoede. De bedoeling van het traject is 

iedereen financieel aan te moedigen om regelmatig naar de tandarts te gaan. Zo zal 

de terugbetaling voor sommige prestaties dalen indien je in het vorige kalenderjaar 

niet naar de tandarts ging voor een terugbetaalbare prestatie. Dit geldt evenwel niet 

voor jongeren tot de 18de verjaardag (voor hen blijft gewone tandzorg volledig te-

rugbetaald). Voor volwassenen geldt dit niet voor de volgende prestaties: raadplegin-

gen, preventieve behandelingen, orthodontie en parodontologie. Voor personen met 

de verhoogde tegemoetkoming daalde de terugbetaling pas vanaf 1 januari 2017 en 

is deze veel minder drastisch (remgeld stijgt maximum met 2 euro). Bijvoorbeeld: 

voor het trekken van een tand betaalt iemand zonder VT statuut 14 euro in plaats 

van 7 euro indien men in het jaar vooraf niet naar de tandarts is gegaan, iemand 

met het VT statuut betaalt dan 1 euro in plaats van 0 euro. Indien men geen VT 

statuut heeft maar wel financiële problemen lopen de kosten hoog op. De bestaande 

gezondheidskloof binnen tandzorg zal nog vergroten, aangezien te verwachten is dat 
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deze maatregel vooral ten gunste van de meer begoeden zal komen en mensen in 

armoede verder achteruit zal duwen. Met deze nieuwe maatregel wordt tandzorg in 

de toekomst enkel (nog) duurder voor hen. De financiële toegankelijkheid van tand-

zorg voor mensen in armoede zal verder verkleinen. 

Een stap vooruit voor kinderen en jongeren wordt gevolgd door een stap achteruit 

voor de volwassenen. En dat op een domein waar de gezondheidsongelijkheid bijna 

het grootst is.

Screening van borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker
De laatste jaren zijn maatregelen uitgewerkt om door gratis opsporingsprogramma’s 

mensen aan te moedigen zich te laten screenen op kanker. Hoe vroeger de detectie 

van kanker plaats vindt, hoe groter de overlevingskans. Een gratis opsporingspro-

gramma voor borstkanker voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar bestond al in 

2001 (voor Vlaanderen) en in 2002 (voor Wallonië en Brussel).

Sinds 1 juli 2009 werd ook de terugbetaling van een uitstrijkje terugbetaald voor 

vrouwen van 25 tot en met 64 jaar in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Sinds 

1 januari 2013 wordt het uitstrijkje volledige terugbetaald om de 3 jaar.

Sinds het schooljaar 2010-2011 wordt door de Vlaamse overheid een gratis vac-

cinatie tegen baarmoederhalskanker aangeboden via het CLB voor meisjes van 

het eerste jaar secundair onderwijs. Ook de huisarts kan de vaccinatie toedienen 

maar dan moet de raadpleging betaald worden.

Vanaf begin oktober 2013 krijgen alle mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 

jaar  om de twee jaar een uitnodiging vanwege de Vlaamse overheid om zich gratis 

te laten testen op darmkanker (colorectale kanker). Vanaf 1 juni 2017 breidt dit 

bevolkingsonderzoek uit naar 55 jarigen.

4. Geestelijke GezondheidzorG

In de sector van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) werd in 2013 be-

slist tot het invoeren van een uniforme patiëntenbijdrage. Vroeger hanteerden de 

CGG’s verschillende tarieven, tot zelfs gratis zorg. Nu is bepaald dat de patiënt 11 

euro betaalt; 4 euro voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Deze een-

vormigheid biedt tariefzekerheid voor de patiënt. Toch lijken deze tarieven nog te 

hoog, zeker voor lage inkomensgroepen die net geen recht hebben op de verhoogde 



114

tegemoetkoming. Bovendien vallen deze ‘eigen bijdragen of remgelden’ buiten de 

bescherming van de federale Maximumfactuur. Voor wie langdurig geestelijke zorg 

nodig heeft, kan de factuur hoog oplopen. Dit vraagt een bijsturing.

Op federaal vlak zijn de eerste stappen gezet naar een erkenning van psychologen 

en psychotherapie. Dit moet een einde maken aan de huidige situatie waar er voor 

de gebruikers geen enkele garantie is naar kwaliteit. In een volgende stap moeten 

initiatieven genomen worden om ook de financiële toegankelijkheid en tariefzeker-

heid te garanderen.

5. chronisch zieken

De afgelopen jaren werden de patiënten meer betrokken in de uitwerking van het 

gezondheidszorgbeleid. In september 2008 lanceerde minister Laurette Onkelinx 

haar programma ‘prioriteit aan de chronisch zieken’. Dit programma werd uitge-

werkt in samenwerking met de patiëntenverenigingen. In 2008 liet de minister 

hiervoor een onderzoek uitvoeren bij 350 verenigingen van chronisch zieken. De 

doelstelling van dit onderzoek was om de grootste kosten van chronisch zieken in 

kaart te brengen en na te gaan via welke maatregelen deze kosten beperkt kunnen 

worden. Op basis van de onderzoeksresultaten werd het programma “Prioriteit aan 

de chronisch zieken!” uitgewerkt met als doel de toegankelijkheid en de kwaliteit 

van de verzorging ten gunste van chronisch zieke patiënten te verbeteren.

Sinds 2012 is de formele betrokkenheid van patiëntenverenigingen in de uitwerking 

van het gezondheidszorgbeleid een feit met de oprichting van het observatorium 

chronisch zieken. In dit observatorium worden de expertise, de ervaring en de 

standpunten van zorgvertrekkers, mutualiteiten en patiëntenverenigingen gebundeld 

om te komen tot een krachtig beleid rond chronisch zieken

Dit observatorium bestaat uit 2 afdelingen: de wetenschappelijke en de raadgeven-

de afdeling. Beide afdelingen hebben elk een eigen opdracht, een eigen samenstel-

ling en werken complementair. De wetenschappelijke afdeling heeft als opdracht 

de tenlasteneming van geneeskundige verzorging verleend aan patiënten met een 

chronische ziekte te omschrijven. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

zorgverstrekkers en de ziekenfondsen. De raadgevende afdeling heeft als opdracht 

de behoeften van deze patiënten te evalueren. Ze is samengesteld uit vertegenwoor-

digers van ziekenfondsen en patiëntenverenigingen.
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Een nieuw statuut voor personen met een chronische aandoening werd gecreëerd 

(start 1 januari 2013). Dit statuut wordt toegekend aan personen met langdurig 

hoge ziekte-uitgaven, personen die genieten van het zorgforfait of personen die 

langdurig hoge ziekte-uitgaven hebben en een zeldzame aandoening. De doelstel-

ling is om mensen met een ernstige chronische aandoening te helpen hun kosten 

voor geneeskundige verzorging te betalen en om hen automatisch specifieke rechten 

te laten genieten. Op dit moment is dit statuut echter een redelijk ‘lege doos’. Het 

statuut geeft momenteel enkel recht op de maximumfactuur voor chronisch zieken 

en geeft de mogelijkheid tot de derdebetalersregeling (van de eerst beloofde ver-

plichte sociaal betalende derde bij de huisarts is niets terecht gekomen).

6. budGet GezondheidszorG

De federale ziekteverzekering is nog steeds de belangrijkste wettelijke verzekering 

voor het garanderen van betaalbare, kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg 

voor iedereen. Maar de besparingen en het gebrek aan voldoende budget in de ge-

zondheidssector zet de financiële toegankelijkheid zwaar onder druk. De afgelopen 

jaren staat het budget voor gezondheidszorg zwaar onder druk. Met de besparingen 

naar aanleiding van de begroting van 2017 werden ook de patiënten niet meer 

ontzien. Een aantal geneesmiddelen werden duurder (antibiotica, maagzuurrem-

mers en neusspray), het plafond voor de maximumfactuur werd geïndexeerd (deze 

was ongewijzigd gebleven sinds de invoering) en er kwam een bevriezing van het 

budget voor wijkgezondheidscentra. Het is nochtans noodzakelijk dat er, met visie, 

wordt geïnvesteerd in de gezondheidszorg om het hoofd te kunnen bieden aan de 

uitdagingen van de gezondheidszorg van morgen, zoals de toename van het aantal 

chronisch zieken en de veroudering van de bevolking. Het is noodzakelijk dat er vol-

doende wordt geïnvesteerd in een sterke wettelijke verzekering zodat de financiële 

toegankelijkheid van iedereen gegarandeerd blijft.

7. de staatshervorminG –  
vlaams sociale bescherminG

Door de zesde staatshervorming beschikt Vlaanderen sinds 2014 over een aantal 

belangrijke nieuwe bevoegdheden die zich situeren in de gezondheidszorg, waaron-

der de (financiering van de) woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, 
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initiatieven beschut wonen, revalidatie en de mobiliteitshulpmiddelen, bevoegdhe-

den die tot dan toe deel uitmaakten van de federale ziekteverzekering. In de huidige 

overgangsfase blijft alles nog bij het oude, maar naar de toekomst toe – vanaf 1 

januari 2019 - plant Vlaanderen om deze bevoegdheden geleidelijk onder te bren-

gen in de Vlaamse Sociale Bescherming. De uitwerking van deze Vlaamse Sociale 

Bescherming is volop bezig. In juni 2016 stemde het Vlaams Parlement het decreet 

waarbij de eerste zaken onder de VSB worden gebracht (zorgverzekering, Tegemoet-

koming Hulp aan Bejaarden, Basisondersteuningsbudget voor Personen met een 

Handicap). Op 1 januari 2019 zal dit aangevuld worden met de woonzorgcentra en 

de mobiliteitshulpmiddelen. Het blijft uitkijken naar de verdere uitwerking van de 

fi nanciering van de VSB, zowel aan de inkomstenzijde (zal Vlaanderen onder andere 

kiezen voor meer inkomensgerelateerde bijdragen, of behoudt men de forfaitaire 

premies?) als aan de uitgavenzijde (o.a. vormgeving van persoonsvolgende fi nancie-

ring en beschikbare budgetten). De gemaakte keuzes zullen belangrijke repercus-

sies hebben op de toegankelijkheid van de zorg in de betreffende sectoren.

1  Assurinfo, nr. 13 van 6 april 2017, p. 18
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‘Wat je voor mij doet, maar zonder mij, doe je tegen mij’ (Gandhi)

inleidinG

Nederland omschrijft zich vandaag als een participatiesamenleving. Koning Willem 

Alexander benadrukte in zijn troonrede van 2013 het belang van verantwoordelijk-

heid die ieder moet nemen voor zijn leven en omgeving. Critici zien nu reeds het 

gevaar van een terugtredende overheid, van kwetsbare burgers die niet ‘hun eigen 

plan‘ kunnen trekken, geen sociale omgeving hebben die zich om hen bekommert. 

De ‘plicht’ tot participeren en om zorg te dragen voor de ander dreigt de eman-

cipatorische betekenis van participatie en de ‘warme’ solidariteit uit te hollen. 

Participatie is evenwel terecht een kernwoord bij armoedebestrijding. Participatie 

is hierbij geen doel op zich, maar dient in functie te staan van empowerment en 

beoogt zodoende een betere kwaliteit van leven en een meer sociaal rechtvaardige 

samenleving.

het concept ‘participatie’

Participatie is een werkwoord en betekent in oorsprong ‘samen iets met anderen 
delen om iets te realiseren’. Het gaat hierbij om een proces waarbij de manier 

waarop dit gebeurt wezenlijk is. Het participatieproces staat in functie van iets, 

beoogt iets te realiseren. Alle betrokken partijen dienen ‘winst’ te halen uit partici-

patie, zowel op micro-, meso- als macroniveau. Net als integratie is ook participatie 

tweerichtingsverkeer. Bruggen dienen gebouwd te worden om het gekende ‘wij-zij 

verhaal’ bij armoede te overbruggen, om verdere dualisering te vermijden. Dialoog, 

positieve ontmoeting en nabijheid zijn hierbij cruciaal. 

Participatie in functie van empowerment
Participatie dient, ons inziens, ingebed te zijn in het empowerment denk- en han-

delingskader. Participatie is immers een kernaspect van empowerment. 

‘Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 

6. PARTICIPEREN AAN 
DE SAMENLEVING
Tine Van Regenmortel. KU Leuven (HIVA)
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gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het 
verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren 
van participatie.’ (Van Regenmortel, 2002)

Empowerment richt zich in wezen op het versterken van personen en groepen 

met als doel dat iedereen een volwaardige plek heeft in de samenleving en het 

gevoel heeft erbij te horen. Sociale inclusie staat voorop, maar wel met een 

duidelijk geloof in en appèl op de eigen krachten van burgers. Dit geldt in het 

bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare groepen bv. mensen in armoede. Al 

te vaak staan deze groepen in een sterke afhankelijkheidsrelatie met de omge-

ving waarbij er geen gelegenheid is om zelf iets te geven en toe te voegen aan 

de samenleving. De geven-nemen balans is verstoord. Hun krachten worden niet 

gezien, erkend of aangesproken terwijl de eigen verantwoordelijkheid sterk wordt 

benadrukt. Het niet kunnen deelnemen aan de samenleving druist in tegen de 

inclusieve samenleving die empowerment beoogt. Participatie is dan ook inherent 

aan empowerment en een belangrijke motor voor het beoogde versterkingspro-

ces. Dit versterkingsproces beoogt een betere kwaliteit van leven waarbij mensen 

meer greep, meer regie krijgen op het eigen leven en de bredere sociale, maat-

schappelijke en politieke omgeving. Dit sterker worden gaat hand in hand met 

een positievere verbondenheid met deze sociale omgeving. Bij empowerment en 

dus ook participatie gaat het immers om de twee-eenheid van versterken én ver-

binden (Van Regenmortel, 2011).

Het gaat wel steeds om participatie op maat. Participatie dient afgestemd op de 

behoeften en wensen van de betrokkene zelf en rekening te houden met ieders 

kwetsbaarheid én kracht. Dit impliceert ook geen participatiedwang met het (ver-

plicht) meedoen aan bepaalde activiteiten die door de samenleving als wenselijk 

worden geacht (denk aan de ‘Tegenprestatie’ in Nederland). Het betekent wel een 

actieve uitnodiging om te participeren aan de samenleving. De omgeving (zowel 

sociaal, institutioneel, als maatschappelijk) heeft hierin een verantwoordelijk-

heid om deze participatie te ondersteunen, om de nodige hulp- en steunbronnen 

toegankelijk te maken en kansen te creëren om nieuwe mogelijkheden te kunnen 

benutten (‘windows of opportunities’). Eerder dan zelfredzaamheid -het toverwoord 

van een participatiesamenleving- stellen we samenredzaamheid en relationele au-

tonomie centraal. Participeren om meer regie te krijgen op het eigen leven én zich 

verbonden te weten met de samenleving. Ten slotte wijst empowerment ook op de 

nood aan de structurele bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, zo niet is de 
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participatiesamenleving enkel ‘window dressing’ waarbij het ‘deelnemen’ niet leidt 

tot ‘deelhebben’ (zie ook Vranken et al., 2009).

het inzetten van ervarinGsdeskundiGen in de 
armoede: een verreGaande vorm van partici-
patie

Empowerment en participatie staan evenwel niet los van twee andere concepten, 

met name kwetsbaarheid en ervaringskennis (Van Regenmortel, 2010). Het is een 

misvatting dat empowerment en kwetsbaarheid tegenover elkaar zouden staan. 

Empowerment geeft ruime erkenning aan individuele kwetsbaarheden, maar gaat 

deze niet individualiseren (met het risico van culpabilisering). Empowerment wijst 

er immers op dat sociale problemen als armoede ontstaan door een samenspel van 

factoren op micro-, meso- en macroniveau en dat kwetsingen gebeuren in de in-

teractie tussen personen of groepen en door verstoorde communicaties met maat-

schappelijke instanties. Verbindingen geraken zo verbroken en kwetsbare groepen 

vinden geen aansluiting meer. Het discours over ‘blaming the victim’ (of ‘blaming 

the system‘) vergroot enkel de kloof tussen de ‘vreemde’ burgers en de ‘gewone’ 

burgers. Afstand en vervreemding zijn het gevolg, terwijl net nabijheid en ontmoe-

ting de vicieuze cirkels van machteloosheid kunnen doorbreken. 

Empowerment wil die kwetsbaarheden ook leren zien en begrijpen vanuit het 

perspectief van de betrokkene zelf, het zogenaamde insiders’ perspectief. Empo-

werment hecht daarom grote waarde aan ervaringskennis die tot ervaringsdeskun-

digheid kan worden opgebouwd. De erkenning dat ervaring met moeilijke omstan-

digheden een waarde is en een belangrijke bron van kennis, is voor de betrokkene 

een bron van empowerment. Bovendien laat het ‘outsiders’ (professionals, beleid-

smakers) stilstaan bij de leef- en betekeniswereld waardoor er meer begrip en posi-

tieve beeldvorming ontstaat die de impasse en dualisering in de samenleving kun-

nen doorbreken (zie bv. de fundamentele attributiefout) (Van Regenmortel, 2013).

Een krachtig middel om dit insiders’ perspectief binnen te brengen op alle niveaus 

in de samenleving is het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de armoede 

en sociale uitsluiting. Reeds in het armoedecreet van 2003 werd de opleiding en 

tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting ver-

ankerd. vzw De Link coördineert in Vlaanderen deze 4-jarige opleiding. Intussen 

werden reeds meer dan 100 ervaringsdeskundigen door hen opgeleid. Liefst 80% 



120

vindt een betaalde baan na de opleiding, het merendeel als ervaringsdeskundige 

(85%) (Van Regenmortel, 2017). Naast De Link zijn deze ervaringsdeskundigen te-

werkgesteld bij o.a. Kind en Gezin, OCMW’s, bijzondere jeugdzorg, CAW’s, armoe-

debestrijding, werk, samenlevingsopbouw, onderwijs en de gehandicaptensector. 

Ook binnen federale overheidsdiensten in België worden reeds langere tijd erva-

ringsdeskundigen in de armoede ingezet. Initiatiefnemer van dit project is de POD-

Maatschappelijke Integratie. Zij formuleren twee belangrijke doelstellingen: (1) het 

binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede en (2) het verbeteren 

van de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor alle burgers, in het bijzon-

der voor mensen in armoede. Momenteel zijn er 43 ervaringsdeskundigen in dienst 

waarvan 15 in het kader van het project met het RIZIV om de toegankelijkheid 

binnen de gezondheidszorg te verbeteren. Er wordt gewerkt via detachering naar 

verschillende diensten of voorzieningen bv. AZ Gent Jan Palfijn/FOD Volksgezond-

heid, Selor, Pocoloco/CGG Eclips, UZ Gent, Selor, OCMW Gent, RIZIV, POD-MI, 

Hopital Charleroi, relais social Charleroi. Ervaringsdeskundigen kunnen verschil-

lende opdrachten in deze diensten opnemen: bv. bijdragen aan de verbetering 

van het onthaal en de informatie aan het publiek, in het bijzonder het publiek dat 

met armoede te kampen heeft; structurele problemen, gebreken in de wetgeving, 

ongeziene en onbehandelde noden van mensen in armoede signaleren aan beleid-

smakers of de noden en behoeften van mensen in armoede inventariseren door 

gesprekken, enquêtes, contacten met sociale organisaties.

De inzet van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting in Vlaan-

deren, is zeker een troef. Ze zijn een krachtig middel om het leefwereldperspectief 

in te sluiten in organisaties, beleid, de samenleving zodat een meer aangepast 

aanbod en beleid plaats vindt. Het is een spijtige zaak dat wetenschappelijke stu-

dies grotendeels ontbreken naar hun impact op micro-, meso- en macroniveau in 

onze samenleving. De vraagt rijst bovendien of de ervaringsdeskundigen wanneer 

ze een te sterke individuele verantwoordelijkheid krijgen in de strijd tegen armoede 

en wanneer meer culturele en structurele veranderingen ontbreken, ze niet eerder 

‘pionnen’ worden in plaats van ‘pioneers’ in de strijd tegen armoede (zie ook Roets 

et al., 2012).

Hun ervaringskennis is cruciaal bij armoedebestrijding, maar hun stem wordt niet 

steeds meegenomen. Deze ‘silent of silenced voices’ dienen gehoord te worden, 

zowel individueel als collectief, privé als publiek. Dit was alvast een centrale bood-

schap van het Algemeen Verslag van de Armoede –ruim 20 jaar geleden. De ver-
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enigingen waar armen het worden nemen én het inschakelen van ervaringsdeskun-

digen werden decretaal verankerd. Het mag gezegd, daar kijkt Nederland met veel 

respect naar op. Dit geldt ook voor de Jaarboeken armoede die we zowel op Vlaams 

als op Belgisch vlak produceren, alsook voor de staatssecretarissen en ministers 

die expliciet armoede in hun portefeuille hebben. En toch…

beperkte deelname aan sport: een kwestie 
van schaarste en schaamte en wederzijdse 
onbekendheid

Verhaeghe en Quievy (2017) geven een mooi overzicht van sporen van onze par-

ticipatiesamenleving in het beleid. Het politieke discours op vele terreinen (o.a. 

cultuur, sport, werk, gezondheid, zorg, welzijn, jeugd) is gul met het concept par-

ticipatie en zelfs met de notie ‘voor allen’. Ook ‘empowerment’ komt aan bod bv. 

in de Vlaamse Actieplannen Armoedebestrijding van Minister Lieten (2009-2014) 

vervolgens van Minister Homans (2014-2019). Verschillende instrumenten, incen-

tives en beleidspistes worden ingezet. We zoomen in deze bijdrage verder in op één 

specifiek domein: sportparticipatie.

Sport kan in onze samenleving als een gebruikelijk iets worden beschouwd, zodat 

het niet kunnen deelnemen aan sport als een vorm van sociale uitsluiting kan ge-

zien worden. Het recht op sportbeoefening werd reeds erkend in de European Sport 

for All Charter in 1975. De aandacht in het Vlaamse sportbeleid voor de doelgroep 

van mensen in armoede is evenwel relatief nieuw. Met het decreet ‘Sport voor al-

len’ van 2007 werden lokale autoriteiten in Vlaanderen verplicht om minstens 

10% van hun subsidies te voorzien om de toegankelijkheid en diversiteit te verbe-

teren van hun sportvoorzieningen voor kansengroepen . Het Vlaamse Sportdiensten 

Panel toont een verbetering aan van de aandacht van lokale sportautoriteiten voor 

mensen in armoede (Van Poppel et al., 2016, Scheerder et al., 2014). Waar in 

2010 slechts 2 op 10 lokale sportautoriteiten specifieke acties ondernemen voor 

mensen in armoede, stijgt dit tot 6 op 10 in 2014. 

Deelname aan sportactiviteiten wordt volgens de mainstream geacht goed te zijn 

voor je welzijn, gezondheid, het uitbreiden van sociale contacten en het bevorde-

ren van sociale inclusie. Het zou ook helpen bij het omgaan met stress en coping 

van problemen. Ondanks de toenemende beleidsaandacht, blijkt uit onderzoek 
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dat mensen in armoede minder 

sport beoefenen (European Commis-

sion, 2014; Liu, 2009). Zo stelt de 

Eurobarometer 2014 bv. dat 28% 

van de Europeanen die moeilijk hun 

rekeningen kunnen betalen wekelijks 

aan sport doen, tegenover 45% van 

de Europeanen die geen moeite heb-

ben om hun rekeningen te betalen. 

De Vlaamse armoedemonitor 2017 

geeft aan dat 54% van de groep van 

mensen die lid zijn van een gezin in 

het laagste inkomenskwintiel niet 

participeren aan sport, dit daalt naar 

23% voor het hoogste inkomenskwin-

tiel. Onderzoek in Vlaanderen stelt 

vast dat de sportsector en de sociale 

sector nog in grote mate gescheiden 

werelden zijn en dat deze kloof dient overbrugd te worden door o.a. meer samen-

werking met OCMW’s, verenigingen waar armen het woord nemen, aandacht voor 

armoede in de opleiding/training van sportmensen en het inschakelen van erva-

ringsdeskundigen (Vandermeerschen et al., 2016a). 

Een ander belangrijk issue is de vraag waarom mensen in armoede minder parti-

ciperen aan sport. Willen mensen in armoede niet deelnemen omdat ze geen inte-

resse hebben, kennen ze het aanbod niet, kunnen ze niet deelnemen omdat ze de 

middelen niet hebben? Al te snel wordt over de hoofden van de mensen zelf ge-

steld dat mensen in armoede niet willen of wellicht geen interesse hebben in sport, 

dat ze mogelijk te lui zijn, liever andere (‘zinloze’) dingen doen of hun geld aan 

andere zaken besteden (bv. gsm, fl atscreen). Een eerder negatief gekleurd verhaal 

dat de ‘blaming the victim’ cultuur voedt en aandikt (‘eigen schild, dikke bult’). 

Wetenschappelijke onderbouwing voor de reden van de ondervertegenwoordiging in 

sportparticipatie van mensen in armoede is er evenwel nauwelijks. In Vlaanderen 

werd recent tegemoet gekomen aan deze kennislacune door het doctoraatsonder-

zoek van Hanne Vandermeerschen (2016). Via gesprekken en focusgroepen met 

mensen in armoede zelf kreeg Vandermeerschen inzicht in hoe dit komt en dient 

begrepen te worden en welke betekenis mensen in armoede zelf aan sport geven. 

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be
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Dit onderzoek (Vandermeerschen et al, 2016b) toont helder aan dat ‘gebrek aan 

interesse’ niet volstaat om de lagere sportparticipatie van mensen in armoede te 

verklaren. Verder worden door mensen in armoede zelf verschillende betekenissen 

gegeven aan sport: (1) een manier om zorg te dragen voor uw gezondheid, (2) een 

middel om stress te kanaliseren of even te ontsnappen aan zorgen en problemen, 

(3) het is een hulp om uw sociale wereld te verruimen en (4) het verbetert uw 

psychisch welbevinden. Deze betekenissen zijn zeker niet uniek voor mensen in 

armoede. Ook al is er tijdelijk geen ruimte voor sport in hun leven en gedachten 

of is er onvoldoende ‘bandbreedte’ (Mullainathan & Shafir, 2014), toch waarderen 

mensen in armoede wel degelijk sportparticipatie. Dit, samen met het gegeven dat 

sportbeoefening tegemoet komt aan een aantal aspecten die armoede met zich 

meebrengen of doen verergeren zoals stress, gezondheidsissues of sociaal isole-

ment, maken dat sport voor hen zeer stringent is. 

Mensen in armoede kiezen soms niet voor deelname aan sport omdat ze het geld 

dan niet kunnen besteden aan essentiële uitgaven die ze moeten doen. Elke euro 

telt als men niet veel heeft. Het gaat hier niet om een ‘vrijwillige’ keuze, maar het 

is de ‘schaarste’ (Mullainathan & Shafir, 2014) op zich die deze keuze beïnvloedt. 

Een andere belangrijke drempel zijn de gevoelens van schaamte die mensen in 

armoede aangeven. Ze vermijden liever de vernedering die armoede met zich kan 

meebrengen bij sociale interacties (bv. niet kunnen trakteren, spot). Het doctoraats-

onderzoek van Vandermeerschen (2016) vanuit het insider’s perspectief belicht de 

kern van armoede: het niet kunnen meedoen zoals de anderen met gevolgen op hoe 

mensen zich voelen. Sportomgevingen dienen ‘veilig’ voor hen te zijn op verschil-

lende vlakken: financieel, fysisch en sociaal. Dit laatste aspect is belangrijk, maar 

niet zo eenvoudig te realiseren. Trussell en Mair (2010) spreken over ‘judgement-

free spaces’, plekken waar mensen in armoede zich niet beoordeeld weten of erger 

veroordeeld worden en zich niet alleen en uitgesloten voelen. Er gebeuren in ons 

land zeker al heel wat lovenswaardige inspanningen om ‘Sport voor allen’ te realise-

ren. Naast een inclusief sportbeleid pleiten we er voor om meer rekening te houden 

met deze meer onzichtbare uitsluitingsmechanismen. Deze bewustwording en aan-

pak (andere cultuur, houding, sfeer enz.) is niet enkel een zaak van de sportaanbie-

ders of het sportbeleid, maar van iedereen in onze samenleving. We volgen ten volle 

Waring en Mason (2010). Zij benadrukken dat een ‘open access’ benadering niet 

voldoende is om mensen in armoede te includeren. Inclusie vraagt volgens hen om 

een intensieve, doelgerichte outreach aanpak, die rekening houdt met de meervou-

dige aard van de barrières voor participatie. 
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ter uitleidinG:  
nood aan empathiebruGGen en impact

Het mag gezegd: er zijn heel wat instrumenten, tools, methoden, incentives om 

mensen in armoede meer te laten participeren in onze samenleving in diverse sec-

toren en niveaus. Ook het verbale discours over het belang van participatie in de 

strijd tegen armoede is er, maar de implementatie schort en waar blijft de impact? 

De Armoedebarometer laat de afgelopen tien jaar geen indrukwekkende dalende 

cijfers zien. Dualisering neemt toe, het aantal leefloongerechtigden was nooit zo 

hoog (het bedrag blijft bovendien beneden de armoedegrens), dit geldt ook voor 

het aantal gebruikers van voedselbanken enz. Steeds meer mensen in armoede en 

armoedeverenigingen krijgen weliswaar een plek rond de tafel (in organisaties, be-

leid, commissies), mogen meepraten, maar dit leidt niet steeds tot veranderingen 

in organisaties en beleid. We zien scherpere reacties van bv. het Vlaams Netwerk 

Tegen Armoede, van andere middenveldorganisaties (bv. mutualiteiten, vakbon-

den), ook van armoede-onderzoekers. Begrijpelijk, maar ook jammer, want niet het 

harde conflict, maar wel de constructieve dialoog en krachtige partnerschappen 

blijven het sterkste middel in de strijd tegen armoede. We bepleiten meer echte 

inspraak, invloed en meer macht van onderuit. Structurele veranderingen in maat-

schappelijke instituties zijn nodig om perverse effecten (cfr. Mattheüs) tegen te 

gaan, om de strijd tegen onderbescherming aan te gaan. Dit vraagt zeker ook om 

cultuurveranderingen, om wijzigingen in percepties omtrent armoede en sociale 

uitsluiting bij beleid, professionals, burgers. We wensen hierbij het belang van de 

psychologische dimensie van armoede en sociale uitsluiting te benadrukken. Niet 

om sociale problemen te individualiseren, maar om het echte begrijpen van wat 

het betekent om te leven in armoede, welke diepgaande gevolgen dat heeft op het 

psychologisch welbevinden, denken en handelen, op het (gebrek) aan geluk en 

hoop. Mooi benoemd: het creëren van ‘empathiebruggen’ (zie Van Regenmortel, 

2015) is nodig om te kunnen samenleven. De wetenschap levert cruciale inzichten 

op dit vlak, maar deze moeten meer en beter vertaald worden naar de praktijk, be-

leid en mensen in armoede zelf (ontschuldigen). Mooie voorbeelden zijn er wel van 

solidaire verbinding tussen arm en niet-arm: denk aan Bind-Kracht, DOMO (door 

ondersteuning mee opvoeden), ATK (armentekort). Deze onderstrepen het belang 

van Empowerment Times (Van Regenmortel, 2013) in de strijd tegen armoede.
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Landgenoten met een migratie-achtergrond hebben in Vlaanderen en België een veel 
hoger armoederisico dan andere inwoners. Deze ‘inconvenient truth’ bleef lange tijd 
verborgen: pas in de 21ste eeuw werden de verschillen in armoederisico systematisch 
in kaart gebracht. Sindsdien groeit de zogenaamde ‘gekleurde armoede’, zeker in de 
steden. Het blijft een gevoelig thema om armoede bij mensen met een migratie-achter-
grond te benoemen. Maar vooral: het blijft te vaak een blinde vlek in het armoedebe-
leid.

lanG niet Gemeten, maar de cijfers 
zijn confronterend.

De armoedecijfers bij mensen met een migratie-achtergrond zijn alarmerend hoog. 

Toch moeten we opletten voor veralgemeningen. De bril van superdiversiteit laat 

ons (ook hier) oog hebben voor de groeiende diversiteit binnen de diversiteit: naast 

een grote groep mensen met een migratieachtergrond die leven onder de armoede-

grens, groeit er tegelijk ook een middenklasse, zeker bij jongeren van de tweede en 

derde generatie, zowel in fi nanciële termen als naar maatschappelijke posities in 

de samenleving (Geldof, 2017a). We kunnen er echter niet omheen dat – ondanks 

een opkomende middenklasse – de meerderheid van de mensen met een migratie-

achtergrond zich eerder aan de onderkant van de sociale ladder bevindt. Armoede 

wordt steeds vaker gekleurde armoede, zeker in de steden.

Het heeft in België tot in de 21ste eeuw geduurd voor er in het armoede-onderzoek 

systematisch aandacht kwam naar de positie van etnisch-culturele minderheden. 

Pas in 2007 verscheen met ‘De kleur van de armoede. Armoede bij personen van 

buitenlandse herkomst’ (Van Robaeys et al, 2007) een studie met duidelijke cij-

fers. De meest recent cijfers komen uit de SILC-enquête voor 2013 in de Vlaamse 

Integratiemonitor. Deze bevestigt opnieuw de kloof: “Het armoederisicopercentage 

7. is armoede bij etnisch-culturele minderheden 
soms minder problematisch? 

ERKENNEN, BENOEMEN EN 
VOORAL: STERKER BESTRIJDEN
Dirk Geldof en Meryem Kanmaz 
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(d.i. het aandeel personen onder de armoederisicodrempel) verschilt sterk naar na-
tionaliteit en geboorteland. Bij de personen met een niet-EU-nationaliteit ligt dat 
aandeel ruim 5 keer hoger dan bij personen met een Belgische nationaliteit. Bij 
de personen geboren buiten de EU ligt dat aandeel 4 keer hoger dan bij personen 
geboren in België. De personen met een EU-nationaliteit (exclusief Belgen) en per-
sonen geboren binnen de EU (buiten België) halen telkens een score tussen beide 
andere groepen.” (Van den Broucke et al, 2015, p. 204).

Wat we zelf doen, doen we op dit vlak helaas niet beter: “Vlaanderen haalt op vlak 
van armoederisico bij de personen geboren buiten de Europese Unie een 13de 
plaats in de rangschikking van de EU15-landen en Belgische gewesten. Enkel 
Spanje, het Waalse Gewest, België en Griekenland scoren minder goed. Ook ligt 
het verschil tussen het armoederisico van personen geboren buiten de EU en per-
sonen geboren in het land zelf, slechts in het Waalse Gewest, België en Grieken-
land hoger dan in Vlaanderen.” (Van den Broucke et al, 2015, pp. 204-205)

onderwijs: selecterend of emanciperend?

Niet alleen de armoedecijfers zijn alarmerend. Ook alle andere sociale indicatoren 

tonen een verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid. Op onderwijsvlak zien we 

bij vele mensen met een migratieachtergrond een lager scholingsniveau. Dat geldt 

niet alleen voor de eerste generatie van vaak laaggeschoolde gastarbeiders, maar 

ook voor hun kinderen en kleinkinderen blijven de verschillen significant. Zij ken-

nen een grotere onderwijsachterstand en een hogere ongekwalificeerde uitstroom. 

De lage scholing en de kwetsbare socio-economische positie van vele migrantenou-

ders zet zich zo te vaak door op volgende generaties.

Dat individuele schuldmodellen ons niet verder helpen, tonen de PISA-cijfers. 

Deze laten zien hoe het onderwijs in Vlaanderen nog onvoldoende is aangepast 

aan de superdiverse realiteit van de kinderen en jongeren van vandaag. Het laatste 

internationale PISA onderzoek bevestigt dat Vlaanderen de kampioen van de on-

derwijsongelijkheid is. Volgens de PISA-studie is “Vlaanderen het enige land waar 
het ongecontroleerde prestatieverschil tussen autochtonen en leerlingen met een 
buitenlandse herkomst groter is dan 80 scorepunten in het voordeel van de autoch-
tone leerlingengroep.” (UGent, 2016, p. 149). Wanneer men niet alleen kijkt naar 

de etnische afkomst van gezinnen, maar ook naar de sociaal economische status 
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(SES), dan daalt de prestatiekloof tussen autochtone en migrantenleerlingen lan-

den significant, maar ook dan blijft Vlaanderen de koploper in etnische onderwijs-

ongelijkheid.

In de context van een transitie naar superdiverse steden is deze onderwijsongelijk-

heid ronduit problematisch. Daarbij wordt al te vaak - impliciet of expliciet – met 

de vinger gewezen naar de leerlingen en studenten met een migratie-achtergrond: 

hun thuistaal, de socio-economische situatie of verschillen tussen de thuis- en de 

schoolcultuur zouden aan de basis liggen van de verschillen. Maar moeten we in 

een superdiverse context niet ook de omgekeerde vraag stellen: waarom lukt het 

leerplichtonderwijs en het hoger onderwijs er vandaag onvoldoende in om de com-

petenties van alle kinderen en jongeren in de superdiverse samenleving volledig tot 

hun recht te laten komen?

De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit, zeker in de grote steden. 

Meer nog dan andere sectoren ervaart de onderwijswereld de snelheid van deze 

veranderingen. Vandaag worstelen het lager en secundair onderwijs met gekleurde 

watervallen en met een groeiende ongekwalificeerde uitstroom. Hogescholen en 

universiteiten kampen met een te lage instroom van jongeren met een migratie-

achtergrond en met te lage doorstroomcijfers. Bovendien weerspiegelt het per-

soneelskorps in het (hoger) onderwijs vandaag amper de superdiversiteit in de 

samenleving. Wie de demografische evolutie ernstig neemt, kan niet langer om de 

noodzaak van een nieuwe democratisering én een grondige interculturalisering van 

ons onderwijs heen. Maar in het onderwijs- en armoedebeleid is dit nog geen prio-

riteit.

amper aandacht in het armoedebeleid

Hoe zit het dan met de aandacht in het huidige beleid en in het beleid het voorbije 

decennium? Net als in het onderwijs, lijkt gekleurde armoede ook hier nog al te 

vaak een taboe, de olifant in de kamer die men niet (wil) zien. 

De conclusie van Barbara Demeyer & Véronique Vandezande (2016) in hun recente 

studie “Etnische diversiteit in zorg en welzijn. Een kwalitatieve beleidsanalyse voor 
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” is overduidelijk: “Wanneer 
we de beleidsdocumenten van de aanpalende beleidsdomeinen van armoedebe-
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strijding en gelijke kansenbeleid analy-
seren stellen we vast dat er in beperkte 
mate aandacht is voor etnische diversi-
teit. (…) In de twee beleidsnota’s van 
de elkaar opvolgende ministers is er 
wel aandacht voor zogenaamd ‘gekleur-
de armoede’, weliswaar telkens enkel 
in de omgevingsanalyse en niet bij de 
strategische doelstellingen. Enkel in 
de actuele beleidsnota vinden we twee 
summiere passages waarin verwezen 
wordt naar herkomst, met name wan-
neer het gaat over onderbescherming 
en over het voeren van een structureel 
participatief armoedebestrijdingsbe-
leid. (…)

In het actuele actieplan armoedebe-
strijding worden geen concrete acties vermeld. Enkel hier en daar wordt melding 
gemaakt van mensen met een buitenlandse herkomst als één van de doelgroepen 
in armoedebestrijding en wordt er aandacht gevraagd om ook deze doelgroep te 
betrekken en te bereiken.” 

“Dus we kunnen globaal stellen dat de aandacht voor etnische diversiteit noch voor 
het armoedebeleid noch voor het gelijke kansenbeleid actueel veel aandacht krijgt 
in de beleidsdocumenten. Voor het gelijke kansenbeleid stellen we zeker op het 
niveau van de beleidsnota een inperking van de betrokkenheid op het thema vast.” 

(Demeyer & Vandezande, 2016, p. 45).

lanGzaam Groeiende aandacht 
in het middenveld

Op het einde van de 20ste eeuw was er ook in het middenveld weinig aandacht 

voor armoede bij mensen met een migratie-achtergrond. De voorbije jaren is dat 

veranderd. Er ontstaan initiatieven vanuit de armoede-organisaties om ook mensen 

in armoede met een migratie-achtergrond te betrekken. Het project ‘Armoede ge-

Hoe langer hij moet zoeken

hoe minder kansen hij krijgt.

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be
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kleurd’ – een samenwerking tussen het Minderhedenforum en het Netwerk tegen 

Armoede – was een belangrijke mijlpaal om de armoede bij etnische minderheden 

meer aandacht te geven op de agenda van de bestaande armoede-organisaties. Dat 

betekent echter – meer dan vandaag – de noodzaak om openingen te maken bin-

nen de verenigingen om visie, doelstellingen en de methodieken aan te passen (zie 

Ketelslegers, 2016)

Een volgende stap vormde de bevraging van het Minderhedenforum bij de fede-

raties en zelforganisaties van ECM naar de ervaringen met ‘gekleurde armoede’ 

in hun dagelijkse werking. Het Minderhedenforum kiest er voor om te focussen 

op armoede bij mensen met een migratieachtergrond omdat de migratiedimensie 

een extra belastende factor is die mensen nog kwetsbaarder maakt. Daarom is het 

belangrijk om zowel de migratiedimensie, de etnisch-culturele achtergrond én de 

uitsluitingsmechanismen te benoemen in analyse en beleid. Uit de bevraging bleek 

niettemin dat men de term ‘gekleurde’ armoede liever niet gebruikt, omdat het 

ervaren wordt als de zoveelste manier om te stigmatiseren en als te negatief, teveel 

nadruk op het verschil. Voorlopig kiest men voor de neutrale beschrijving ‘armoede 

bij mensen met een migratieachtergrond’ (Ben Haddou et al 2015).

Een stap verder in het verkennen van het thema armoede door het middenveld 

vormde het rapport ‘Give her a break. Over armoede en uitsluiting bij vrouwen met 
een migratie-achtergrond.’ (Kanmaz, 2017). Op basis van een participatief traject 

met vrouwen met een migratie-achtergrond door het Minderhedenforum brengt de 

studie drie dimensies samen die nu nog te veel naast elkaar functioneren in beleid: 

armoede, gender en migratie. 

Vrouwen hebben een specifieke kwetsbaarheid voor armoede. Ze maken 80% uit 

van de ouders in eenoudergezinnen, waarvan meer dan één vijfde in armoede 

leeft. Vrouwen zijn veel vaker dan mannen afhankelijk van het inkomen van een 

partner: liefst 36% van de vrouwen zou onder de armoedegrens belanden moes-

ten ze het enkel moeten rooien met hun eigen inkomen. Vrouwen van buiten de 

EU of vrouwen met een handicap zijn extra kwetsbaar voor armoede en steeds 

kwetsbaarder dan mannen in dezelfde groep. Zowel vanuit de cijfers vanuit de 

dagelijkse realiteit van de werkingen die armoede bestrijden, van verenigingen 

van etnisch-culturele minderheden over verenigen waar armen het woord nemen 

tot voedselbedelingen: telkens valt het grote aantal vrouwen op. Verschillende 

levensdomeinen komen aan bod in de bevraging. Hieronder belichten we kort 
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enkele hiervan, met name verblijfsstatuut, huisvesting, taal en sociale netwerken 

(Kanmaz, 2017). 

Vertel je me statuut en ik vertel je hoe arm je bent. De wederzijdse versterking van 

armoede, migratie en gender uit zich het meest expliciet in de verblijfsstatuten. 

Terwijl vroeger ‘iedereen altijd geholpen kon worden’, zegt een educatief werker 

van een federatie in het Gentse, ‘moeten we steeds meer de handen in lucht 
gooien, omdat er geen uitweg meer is’. Hulpverleners botsen op de grenzen van de 

wet- en regelgeving die samenhangen met het statuut van de persoon in armoede 

in kwestie. Ook diverse pistes van activering, coaching, bijscholing of begeleiding 

bieden geen soelaas meer als een persoon wettelijk geen verblijfsvergunning heeft, 

of “niet bestaat”. Wat overblijft is het blussen van brandjes en vooral dringende 

noodhulp, zoals voedselbedeling of medische noodhulp.

Een dak boven haar hoofd. De groeiende wooncrisis is een ander brandend domein, 

voor iedereen aan de onderkant, maar zeker ook voor vrouwen met een migratie-

achtergrond. Voor het vinden van een woning zijn de vrouwen in armoede in België 

en Vlaanderen quasi volledig aangewezen op de privéhuisvestingsmarkt gezien het 

beperkte aandeel van sociale woningen (6%) op het totale woningaanbod en de 

gigantische wachtlijsten.

Het vinden van een geschikte woning is al een quasi onbegonnen zaak als je nau-

welijks de kans krijgt om er eentje te bezoeken omwille van je accent, uiterlijk, of 

omdat je geen Nederlands spreekt. Ook aan de voorwaarden die eigenaars opleggen 

kunnen mensen in armoede nauwelijks nog voldoen. Een waarborg van 3 maanden 

ophoesten, bewijs van  een geregeld en voldoende hoog inkomen, niet al te veel 

kinderen, geen alleenstaanden, geen werklozen, laat staan mensen in een of an-

dere (verblijfs)procedure: het zijn allemaal extra drempels voor wie een dak boven 

het hoofd zoekt.

Alles staat of valt met … taal. Niet alleen de taal, maar ook het taalbeleid zijn een 

volgende drempel. Hoewel alle vrouwen het belang van het beheersen van het 

Nederlands erkennen, wijzen ze ook op de grenzen ervan. Taal wordt volgens hen 

steeds minder als een opstapje gebruikt, maar om uit te sluiten. Ze begrijpen niet 

dat ze geen kansen krijgen om hun Nederlands te oefenen op de werkvloer, en dat 

taal een barrière wordt bij het zoeken naar een baan, zelfs als het om uitvoerende 

handenarbeid gaat, zoals poetswerk of in een fabriek.
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Het gebrek aan oefenplaatsen blijkt een steeds weerkerend probleem. Net doordat 

ze in een situatie van armoede zitten, zonder job, zonder geld om ‘naar buiten te 

gaan, want elke stap kost geld’, leven de meeste van deze vrouwen nogal geïso-

leerd, in de eigen familiekring of binnen de eigen gemeenschapsstructuren waar-

door ze nog minder kans krijgen om het Nederlands onder de knie te krijgen.

Sociale netwerken stoten op grenzen. Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen, 

maar gaat ook over een gebrek aan sociaal kapitaal: aan een uitgebreid en divers 

netwerk. De meeste vrouwen in armoede met een migratieachtergrond zijn geïso-

leerd of hebben enkel contact met  familie en vrienden uit de eigen gemeenschap.

Die eigen gemeenschapsstructuren bieden doorgaans een eerste opvangnet - een 

luisterend oor, noodhulp, de kinderen opvangen-  maar er blijken ook grenzen aan 

te zijn. Men dacht heel lang dat door de hechte familiebanden en gemeenschaps-

structuren, armoede beter opgevangen zou worden. Om meerdere redenen werken 

deze structuren echter niet meer voldoende. Ze hebben hun draagkracht verloren 

door de steeds hogere armoedepercentages. Bovendien is hulp ook wederkerig. 

Daarnaast blijkt dat de gemeenschapsstructuren, door de overbelasting van de 

draagkracht maar ook door individualisering steeds meer eroderen en niet meer als 

opvangnet functioneren.

breek de stilte en interpelleer het beleid

Ondanks de schrijnende en harde realiteit blijft bij vele beleidsactoren er een te-

rughoudendheid om armoede bij mensen met een migratieachtergrond op de agen-

da te plaatsen. De omwegstrategie is de focus op kinderarmoede. Dat het daarbij 

– zeker in steden – vooral om kinderen uit gezinnen met een migratie-achtergrond 

gaat, hoeft men dan niet expliciet te vermelden. De vraag in welke mate je kinder-

armoede kan bestrijden zonder de structurele positie van de ouders te verbeteren, 

blijft even vaak ongesteld en onbeantwoord.

De angst om de hoge armoedecijfers bij mensen van andere etnische afkomst ex-

pliciet te thematiseren, lijkt voort te bouwen op drie strategische bezorgdheden. 

Aan de ene kant proberen middenveldorganisaties individuele schuldmodellen of 

culturele schuldmodellen te vermijden. Uit een bevraging van de studiedienst van 

de Vlaamse regering bleek dat liefst de helft van de Vlamingen denkt dat migran-
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ten naar hier gekomen zijn om van onze sociale zekerheid te profiteren, en slechts 

een kwart gelooft dat migranten bijdragen aan onze welvaart. Dergelijke vooroorde-

len dreigen nog sterker te worden wanneer men de armoedecijfers bij mensen met 

een migratieachtergrond thematiseert.

Daarnaast probeert het maatschappelijk middenveld een draagvlak op te bouwen 

om meer solidariteit te krijgen en een sterker beleid ter bestrijding van armoede op 

te zetten. In een meritocratische samenleving die succes maar ook tegenslag indi-

vidualiseert en waar velen armoede graag herleiden tot individuele schuldmodellen, 

is het niet eenvoudig zo een draagvlak voor een sterk armoedebeleid te verwerven 

en te behouden. Wanneer een steeds groter deel van de mensen in armoede een 

migratie-achtergrond heeft, dreigt dat draagvlak voor solidariteit en structurele 

maatregelen nog verder af te kalven in een samenleving die worstelt met haar su-

perdiversiteit.

Verder leiden de hoge armoedecijfers ook niet tot een luid protest vanuit de mi-

grantengemeenschappen zelf. Voor een deel ontbreekt het hen aan een voldoende 

machtspositie om dit op de politieke of maatschappelijke agenda te zetten. Daar-

naast is het ook voor hen moeilijk om hun stem te verheffen zonder vooroordelen te 

versterken. Bovendien blijkt armoede onvoldoende grond te bieden voor collectieve 

mobilisatie (Van Robaeys & Kanmaz, 2015). Er zijn dus vele redenen waarom 

de hoge armoedecijfers bij mensen van andere etnische afkomst niet hoog op de 

maatschappelijke agenda staan. De vraag is echter hoe lang we dit kunnen volhou-

den en in verhullende termen over kinderarmoede en stedelijke armoede spreken. 

De vraag is vooral of we dit moeten volhouden. 

Grondrechten als uitGanGspunt,  
voor iedereen.

Etniciteit vormt in de huidige samenleving een risicofactor voor en element van 

armoede, net zoals lage scholing, geletterdheid, geslacht, arbeidsmarktpositie of 

gezinssituatie. Net zoals bij geslacht is etnische afkomst deels een gegeven ken-

merk, dat je niet vrij kunt kiezen en dat bepaalde maatschappelijke reacties en 

verwachtingen uitlokt. Tegelijk is het ook deels een gekozen kenmerk: hoe mensen 

al of niet hun etniciteit bewust hanteren, accentueren of juist proberen te minima-



134

liseren zijn telkens manieren om er dynamisch mee om te gaan.

Wil men echter een maatschappelijke strijd tegen armoede voeren en een eman-

cipatiestrijd binnen de etnisch-culturele gemeenschappen stimuleren, dan is het 

wenselijk en noodzakelijk om de schending van fundamentele sociale rechten van 

mensen met een migratieachtergrond expliciet te problematiseren, en vooral, om 

een sterker beleid te voeren om de armoede bij kwetsbare groepen – met en zonder 

migratie-achtergrond - te verminderen in één van de rijkste samenlevingen ter we-

reld. Inclusief waar het kan, categoriaal waar het moet.
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kinderarmoede bestrijden: waarom en hoe?

Als we terugblikken op de laatste 10 jaar armoedebestrijding, valt op dat kinderar-

moede veel meer dan daarvoor zichtbaar is geworden als beleidsuitdaging. Voor het 

Kinderrechtencommissariaat is die evolutie terecht. We ijveren er immers voor om 

in alle domeinen van de samenleving aandacht te hebben voor de specifi eke positie 

van kinderen: van ruimtelijke ordening over cultuur tot politie. Het zou vreemd zijn 

als we een uitzondering maakten voor armoedebestrijding. 

Tegelijk beseffen we dat de aandacht voor armoede bij kinderen, en zeker de term 

kinderarmoede, wantrouwen kan opwekken bij ouders in armoede en bij sommige 

mensen die zich inzetten voor armoedebestrijding. Daarom willen we in dit eerste 

deel uitleggen waarom het Kinderrechtencommissariaat toch kiest om ‘kinderarmoe-

de’ zo te benoemen én hoe we de strijd ertegen zien. We trekken daarin resoluut de 

kaart van een mensenrechten- en kinderrechtenbenadering en leggen beknopt uit 

wat we daaronder verstaan1. Zo zijn meteen de uitgangspunten geschetst waarmee 

we daarna het beleid van de overheid onder de loep nemen. Doorheen de tekst ge-

ven we ons antwoord op bekommernissen die leven over de aandacht voor ‘kinderar-

moede’.

Armoede bij kinderen
Het armoederisico bij kinderen ligt hoger dan het gemiddelde bij de bevolking. 

Daarenboven heeft armoede bij kinderen specifi eke eigenschappen. Hoewel ar-

moede uiteraard het gezin in zijn geheel treft, ervaren verschillende gezinsleden 

armoede niet op dezelfde manier. Kinderen zijn niet louter aanhangsels van ouders: 

ze ervaren zelf de gevolgen van armoede. Niet alleen in de gezinscontext, maar ook 

daarbuiten: op school, in hun vrije tijd. Ze beleven armoede op hun eigen manier. 

Ook ouders in armoede geven hun kinderen meestal een specifi eke positie: ze pro-

8. EEN BALANS VAN 10 JAAR  
BESTRIJDING 
VAN KINDERARMOEDE
Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris 
en Naima Charkaoui, beleidsadviseur Kinderrechtencommissariaat 
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beren hen maximaal te vrijwaren van de gevolgen van de armoedesituatie en voelen 

een sterke motivatie om voor hun kinderen een betere toekomst te realiseren.

Hoewel kinderen afhankelijk zijn van hun ouders, ondergaan ze armoede niet pas-

sief. Ze hanteren verschillende strategieën – niet alle even effectief – om het leven 

met een beperkt budget het hoofd te bieden. Sommige kinderen proberen hun plan 

te trekken door bijvoorbeeld met kleine acties wat zakgeld bijeen te sprokkelen, 

sommigen tonen zich opstandig, sommigen sluiten zichzelf op voorhand uit om 

geen lastige (hulp)vragen te moeten stellen. Ook in het gezin spelen kinderen een 

actieve rol. Ze steunen op het gezin als een bron van weerbaarheid, en dragen tege-

lijk zelf bij aan de weerbaarheid van het gezin.

De gevolgen van armoede in de kindertijd wegen sterk door. De kindertijd en ado-

lescentie is een periode van snelle lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. 

Dat ontwikkelingsproces wordt doorkruist door armoede met zijn vele dimensies. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat armoede in de kindertijd tastbare gevolgen 

kan hebben tot op volwassen leeftijd. Volwassenen die in hun kindertijd armoede 

hebben gekend, lopen een groter risico op gezondheidsproblemen, zelfs als hun 

financiële situatie intussen is verbeterd. De sociale uitsluiting die met armoede ge-

paard gaat, is een hinderpaal van formaat om een evenwichtig zelfbeeld en gezonde 

eigenwaarde te ontwikkelen. 

Niet alleen de betrokken personen en gezinnen dragen de gevolgen van armoede. 

De maatschappij betaalt mee de prijs voor de verspilling van talenten. Omgekeerd 

geniet de hele samenleving mee van de positieve effecten wanneer de (kinder)

armoede daalt. Investeren in het terugdringen van kinderarmoede, blijkt bovendien 

goedkoper dan achteraf de gevolgen van armoede te moeten verhelpen. Tegengaan 

van armoede bij (jonge) kinderen wordt daarom gezien als een heel efficiënte over-

heidsinvestering2. Maar ook de manier waarop is belangrijk. Daarvoor schuiven wij 

een mensenrechten- en kinderrechtenbenadering naar voor.

Kinderrechtenbenadering van armoede
Een mensenrechtenbenadering van armoede start met de erkenning dat armoede 

een mensenrechtenprobleem is. Zowel economische, sociale en culturele als bur-

gerlijke en politieke mensenrechten komen door armoede in het gedrang. Armoede 

bedreigt de menselijke waardigheid, de basis van alle mensenrechten. Voor kinderen 

is het kinderrechtenverdrag het belangrijkste mensenrechten-instrument. Het kinder-
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rechtenverdrag geeft elk kind recht op een toereikende levensstandaard. Gezien de 

vele dimensies van armoede, vormt armoede ook een bedreiging voor een reeks an-

dere kinderrechten, zoals het recht op gezondheid, onderwijs, vrije tijd en informatie. 

Ook het recht op een gezinsleven is een essentieel begrip in het kinderrechten-

verdrag. Dat is belangrijk in het licht van een terechte bezorgdheid: de focus op 

kinderarmoede kan er toe leiden dat armoede bij kinderen (en het tegengaan ervan) 

wordt losgeknipt uit de gezinscontext. Omdat kinderen afhankelijk zijn van hun 

ouders en geen instrumenten hebben om de armoedesituatie te veranderen, zien de 

meeste mensen hen als ‘deserving poor’, zij die bijstand ‘verdienen’. Hun ouders 

daarentegen rekent men vaker tot de ‘undeserving poor’: men acht hen zelf verant-

woordelijk voor de armoede in hun gezin en vindt daarom dat ze geen (of weinig, of 

sterk voorwaardelijke) bijstand ‘verdienen’. In het debat rond kinderarmoede zijn de 

frames van de ‘onschuldige slachtoffers’ (de kinderen) en de ‘slechte ouders’ nog 

steeds dominant3. Zo een kijk kan ontaarden in maatregelen waarbij kinderen bui-

ten het gezin geplaatst worden. De morele tweedeling tussen ouder en kind draagt 

met andere woorden een risico in zich van fysieke scheiding. De voorbije tien jaar 

lijkt er in de praktijk op dat vlak weinig veranderd. Dat leren ons alvast de signalen 

van ouders en professionals. Het wetenschappelijk onderzoek hierover is schaars. Al 

is er binnen de jeugdhulp recent opnieuw een grotere alertheid4.

Die benadering is heel problematisch vanuit een kinderrechtenperspectief, waar het 

gezin een centrale plek heeft. Het kinderrechtenverdrag legt Staten op om te ‘waar-

borgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn ouders tegen hun wil’. Alleen in 

specifieke situaties, bijvoorbeeld bij misbruik, kan hiervan worden afgeweken in het 

belang van het kind. Staten moeten er alles aan doen om te vermijden dat armoede 

rechtstreeks of onrechtstreeks het recht op gezinsleven ondermijnt. Het kinder-

rechtenverdrag erkent de verantwoordelijkheid van ouders om in een toereikende 

levensstandaard voor hun kinderen te voorzien. Tegelijk geeft ze de overheid een 

aanvullende en ultieme verantwoordelijkheid5. 

Die aanspreekbaarheid van de overheid wordt in het Engels ‘accountability’ ge-

noemd. Accountability maakt een mensenrechtenbenadering van armoede heel ver-

schillend van liefdadigheid. De inzet van de overheid om de rechten van mensen in 

armoede te realiseren, is geen gunst maar een plicht. De mensenrechtenbenadering 

helpt zo de machteloosheid doorbreken die mensen in armoede vaak ervaren, omdat 

ze hun claims uitdrukkelijk als rechten erkent. 
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Dat brengt ons bij empowerment, een ander belangrijk principe in de mensenrechten-

benadering. Empowerment is “een proces van versterking waarbij individuen, orga-
nisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en 
dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het 
stimuleren van participatie.” 6. Het empowermentparadigma benadrukt het belang 

van faciliterende maatregelen om empowerment-processen bij mensen en groepen 

mogelijk te maken. Het is dus iets heel anders dan zelfredzaamheid beklemtonen, 

zoals bijvoorbeeld het huidige Vlaams Actieplan Armoedebestrijding doet. Een focus 

op zelfredzaamheid roept vanuit mensenrechtenperspectief belangrijke bedenkingen 

op. We mogen er niet van uitgaan dat kinderen (en volwassenen) in armoede a priori 

worden gekenmerkt door zwakte of tekort. Integendeel, het overleven in een situatie 

van armoede vereist op zich al een heel grote mate van zelfredzaamheid, van zowel 

volwassenen als kinderen. Rekenen op zelfredzaamheid veronderstelt dat mensen 

kunnen rekenen op een stevig netwerk en een financiële buffer. Zijn beide er niet, 

dan kan elke tegenslag dubbel doorwegen. Met zelfredzaamheid dreigt de focus te 

verglijden van ‘eigen kracht’ naar ‘eigen verantwoordelijkheid’, ‘trek uw plan’ en ver-

der naar ‘eigen schuld’, waarmee we ver van empowerment belanden. 

Een mensenrechtenbenadering is niet compleet zonder aandacht voor participatie 

en non-discriminatie. Participatie dekt een brede lading. Participatie betekent de 

eigen beleving van mensen in armoede als vertrekpunt gebruiken. Het betekent 

sociale uitsluiting tegengaan zodat alle kinderen en jongeren erbij horen en mee 

kunnen doen. Toegankelijke en kwaliteitsvolle basisvoorzieningen zijn daarvoor 

essentieel, zoals onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, mobiliteit en vrije 

tijdsbesteding. En natuurlijk betekent participatie ook dat mensen in armoede hun 

stem kunnen laten horen in de samenleving en bij het beleid en opkomen voor hun 

mening. Wanneer kinderen betrokken zijn, is het belangrijk om ook specifiek in te 

zetten op hun participatie. 

Non-discriminatie wordt beschouwd als één van de hoekstenen in het kinder-

rechtenverdrag. Dat houdt een meervoudige uitdaging in voor het armoedebeleid. 

Niet alleen moet discriminatie die samenhangt met de sociale positie van het gezin 

bestreden worden. Er moet ook voldoende oog zijn voor groepen die extra kwetsbaar 

zijn voor armoede, zoals woonwagenbewoners of mensen met een migratieachter-

grond. Ook andere vormen van kwetsbaarheid verdienen bijzondere aandacht, denk 

maar aan de situatie van eenoudergezinnen of van jongvolwassenen die uitstromen 

uit de bijzondere jeugdzorg.
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Een kinderrechtenbril is dus een reden om aan armoedebestrijding te doen én geeft 

tegelijk kapstokken over hoe dat te doen – en hoe niet. Het gezin heeft een centrale 

plaats. Accountability, participatie, empowerment en non-discriminatie zijn be-

langrijke begrippen. Kinderarmoede benaderen vanuit mensen- en kinderrechten is 

kiezen voor structurele armoedebestrijding met specifieke aandacht voor kinderen. 

Waarbij dat laatste uiteraard geen afbreuk doet aan specifieke aandacht die nodig is 

voor andere kwetsbare groepen. 

Na deze situering van onze benadering, blikken we in de volgende paragrafen terug 

op hoe het beleid de laatste 10 jaar de kinderarmoede probeerde terug te dringen.

bestrijdinG van kinderarmoede:  
een blik op 10 jaar beleid

Een veelbelovend instrumentarium
De voorbije 10 jaar zagen we dat verschillende overheden kinderarmoede als speci-

fiek probleem begonnen te benoemen en er beleid rond ontwikkelden. Kinderarmoe-

de tegengaan werd zelfs een speerpunt van het armoedebeleid genoemd. Daarbij 

was er vaak prioritaire aandacht voor de allerjongsten, de groep van 0 tot 3 jaar. 

Die beleidsaandacht vertaalde zich in verschillende plannen. Kinderarmoede vond 

zijn weg naar opeenvolgende edities van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

en het Federaal Plan Armoedebestrijding. Met het nationaal kinderarmoedebestrij-

dingsplan 2013-2014 kwam er zelfs een gecoördineerd plan tussen de federale 

overheid, de gewesten en gemeenschappen. Ook het Vlaamse Jeugd- en Kinder-

rechtenbeleidsplan en zijn voorgangers, besteedden aandacht aan kinderarmoede. 

Dergelijke plannen hebben een groot potentieel. Armoede vormt immers vaak een 

kluwen van onderling samenhangende problemen. Bevoegdheden kunnen ook ver-

spreid zijn over verschillende overheden. Denk maar aan inkomensbescherming voor 

gezinnen met kinderen, waar zowel de federale overheid (uitkeringen) als – recent 

- de Vlaamse (kinderbijslag) essentiële instrumenten in handen heeft. Om armoede 

op een effectieve manier te bestrijden, zijn daarom acties nodig op verschillende 

domeinen en op verschillende beleidsniveaus. Via hun bevoegdheden kunnen de 

federale overheid en Vlaanderen bovendien ook de armoedebestrijding door steden, 

gemeenten en OCMW’s versterken. 
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De plannen schuiven duidelijke, meetbare doelstellingen naar voor. Vlaanderen 

wil bijvoorbeeld het aandeel kinderen dat in armoede geboren wordt halveren. De 

kansarmoede-index van Kind en Gezin mag in 2020 nog maximaal 3,8% bedra-

gen7. Die doelstelling is ook opgenomen in het Pact2020 met sociale partners en 

middenveld, wat ze een breder draagvlak geeft. Transparante monitoring gebeurt: de 

indicatoren worden jaarlijks gemeten en bekendgemaakt.

Resultaten: kinderarmoede niet gedaald
De resultaten van dat veelbelovend instrumentarium blijven echter uit. In plaats 

van de beoogde halvering, steeg het aantal kinderen geboren in kansarmoede sinds 

2008 (7,6%) voortdurend tot 12,82% in 20168. Achter dat gemiddelde gaan bo-

vendien grote verschillen schuil. De kansarmoede-index is bijvoorbeeld veel hoger 

bij kinderen wiens moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had 

(31,6%), dan bij kinderen met een moeder geboren met Belgische nationaliteit 

(5,8%).

Het algemeen armoederisico bleef ongeveer constant rond de 15%9. Maar het aan-

tal mensen in armoede zegt niet alles, de vraag is ook hoe diep ze in armoede zit-

ten. Gezinnen onder de armoedegrens komen gemiddeld 471€ per maand te kort 

om aan de armoedegrens te komen10. Die armoedekloof varieert sterk naargelang de 

gezinssamenstelling: gezinnen in armoede met 1 kind komen maandelijks gemid-

deld 310€ te kort, met 2 kinderen 527€, met 3 kinderen 414€, met 4 kinderen 

855€ en eenoudergezinnen gemiddeld 551€. 

Vanwaar dat dramatisch gebrek aan resultaten? Waren de doelstellingen te ambiti-

eus? Daaraan kan het niet liggen. Een halvering van de kinderarmoede in meer dan 

10 jaar tijd is voor een welvarende regio als Vlaanderen geen onmogelijke opdracht. 

We moeten zelfs als einddoel durven stellen dat geen enkel kind in armoede op-

groeit. Maar voorlopig viel zelfs geen evolutie in die richting op te tekenen. Er is 

duidelijk meer daadkracht nodig in de acties. Met het uitschrijven van plannen al-

leen dring je de armoede immers niet terug.

De kinderbijslag: een gemiste kans
Vlaanderen kon zich tot voor kort verschuilen achter het feit dat enkele belangrijke 

hefbomen om armoede tegen te gaan in federale handen waren. Met de overdracht 

van de kinderbijslag naar de gemeenschappen ten gevolge van de 6de staatsher-

vorming, kwam daarin verandering. De kinderbijslag is natuurlijk niet alleen een 
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instrument van armoedebestrijding, maar ze is er wel een belangrijke hefboom 

voor. Het huidige (of oude) kinderbijslagstelsel heeft al een significante impact op 

kinderarmoede, maar scoort minder goed dan andere landen met een vergelijkbaar 

welvaartsniveau11. Daar lag dus een kans om de uitgaven voor de kinderbijslag – 

voor Vlaanderen een budget van meer dan 3 miljard euro – doelmatiger in te zetten 

in de strijd tegen kinderarmoede. 

De ambitie van de Vlaamse overheid was echter van in het begin bescheiden. In 

het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding mikt ze op een status quo: ‘Het kinder-
armoederisico voor (gezinnen met) kinderen stijgt niet o.b.v. het nieuwe kinder-
bijslagsysteem’. Voor een plan dat naar eigen zeggen prioritair inzet op bestrijding 

van kinderarmoede, was dat een povere ambitie. Temeer in het licht van volgende 

belofte in het Vlaams regeerakkoord: ‘De nieuwe Vlaamse bevoegdheden die na de 
zesde staatshervorming worden geïntegreerd in het Vlaamse beleid en die kunnen 
fungeren als hefboom in het kader armoedebeleid worden geïdentificeerd en maxi-
maal ingezet in dit kader.’12

Intussen keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed13 daarop gebeurde een 

armoede- en kinderrechtentoets14, waarna de Vlaamse Regering een voorontwerp 

van decreet goedkeurde. Het nieuwe systeem bevat positieve elementen. De keuze 

om alle gezinnen met een laag inkomen een sociale toeslag te geven, ongeacht hun 

statuut, is een stap vooruit. Zo kunnen ook ‘werkende armen’, ongeveer een derde 

van de personen onder de armoederisicodrempel, extra ondersteuning krijgen voor 

hun kinderen. Er is ook een zekere gezinsmodulering, door een bijkomende inko-

mensgrens voor gezinnen met 3 of meer kinderen om recht te krijgen op sociale 

toeslag. Dat komt gedeeltelijk tegemoet aan het hoger armoederisico bij grote gezin-

nen.

Toch leest de nieuwe kinderbijslag vooral als een gemiste kans voor de bestrijding 

van kinderarmoede. Simulaties15 tonen aan dat het nieuwe systeem de armoede wel 

degelijk doet dalen, maar heel beperkt in het licht van de armoededoelstellingen. 

Bij nieuwe gezinnen – gezinnen met enkel kinderen geboren na 1 januari 2019 – 

gaat het om een daling met 1,5 procentpunt (van 9,9% naar 8,4%). Bij gezinnen 

met enkel kinderen geboren voor 1 januari 2019 daalt de kinderarmoede van 9,9% 

naar 9,6%. Voor gezinnen met kinderen geboren voor én na 1 januari 2019 zijn er 

geen berekeningen gemaakt.
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Bovendien blijft een grote ongelijkheid bestaan tussen gezinstypes. Het armoe-

derisico voor eenoudergezinnen en voor gezinnen met vier of meer kinderen, blijft 

ongeveer het dubbele van het Vlaamse gemiddelde. Meer maatwerk in functie van 

draagkracht van gezinnen was wellicht nodig om die ongelijkheid weg te werken.

Het nieuwe systeem moet starten op 1 januari 2019. Zowel overheid, onderzoekers 

als middenveld hebben een opdracht om de implementatie van nabij te volgen. 

Wat is de werkelijke impact van het nieuwe systeem op het armoederisico en de 

armoedekloof? Wat zijn de verschillen tussen gezinnen, naargelang van het aantal 

kinderen, hun leeftijd en het aantal ouders? Volstaan de voorziene overgangsmaatre-

gelen voor gezinnen die deels in het oude en deels in het nieuw systeem zitten? Wat 

betekent de reorganisatie van de uitbetaling voor de toegankelijkheid? Zo kunnen 

tijdig maatregelen worden voorgesteld en genomen om het systeem te versterken op 

het vlak van armoedebestrijding. 

Geen sluitende aanpak
De kinderbijslag mag dan een voorbeeld zijn van een structurele hefboom die niet 

ten volle werd benut, de maatregel heeft wel de merite dat de beoogde impact op 

het armoederisico is becijferd. Voor andere acties tasten we daarover in het duister. 

Het is dan ook volstrekt onduidelijk hoe elk actieplan in zijn geheel zijn cijfermatige 

doelstellingen moet halen. 

Vele acties verzachten wel de gevolgen van armoede, maar verminderen de armoede 

zelf niet. Zo is de inzet op vakantie- en vrijetijdsparticipatie op zich lovenswaardig, 

want vrije tijd is een basisrecht. Maar liefst 21% van de kinderen leeft in een gezin 

dat zich geen week vakantie per jaar kan veroorloven. Initiatieven die gezinnen de 

weg doen vinden naar een betaalbare vakantie zijn heel waardevol. Toch blijft het 

een flankerend beleid, dat de oorzaken van armoede zelf niet wegneemt.

Verder moeten we vaststellen dat kinderen tot op vandaag in sommige domeinen 

van armoedebestrijding nog weinig zichtbaar zijn. Zo legde onderzoek bloot dat 

bijna één op drie van de mensen in de dak- en thuislozenzorg kinderen zijn16. Die 

kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Dak- of thuisloosheid tast hun fysiek en 

psychisch welzijn aan en legt een zware hypotheek op hun gezondheid en ontwik-

keling. Dak- en thuisloosheid tast niet alleen hun recht op wonen aan, maar ook al 

hun andere rechten. Hun integratie in de samenleving wordt bemoeilijkt. Verschil-

lende keren veranderen ze van buurt, school, vrienden, buren. Ze moeten telkens 
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opnieuw beginnen. Als minderjarige 

belemmert hun handelingsonbekwaam-

heid hun rechtstreekse toegang tot het 

recht op wonen. Ondanks die grote 

kwetsbaarheid, is er tot op heden wei-

nig specifi eke aandacht voor kinderen 

en jongeren in het beleid rond dak- en 

thuisloosheid. 

Kinderarmoede bestrijden begint dus bij 

het aanpakken van armoede in het ge-

zin en de samenleving. Geen enkele van 

de decenniumdoelen is irrelevant voor 

kinderen. We betreuren dan ook mee 

dat de belofte om de uitkeringen te ver-

hogen tot de Europese armoedegrens, 

niet is uitgevoerd en dat het nog steeds 

wachten is tot het structureel tekort aan 

sociale woningen is weggewerkt. Het zijn onmisbare puzzelstukken in een sluitende 

aanpak van kinderarmoede. 

Tot slot missen we ook een sluitende aanpak die rekening houdt met de diversiteit 

die armoede kenmerkt. Gezinnen met een migratieachtergrond zijn sterk overver-

tegenwoordigd in de armoede. Armoede bij gezinnen zonder wettig verblijf neemt 

vaak schrijnende proporties aan. We missen voldoende specifi eke aandacht voor die 

realiteit in de armoedebestrijdingsplannen. Zo ontbreekt vooralsnog een slagkrach-

tig antidiscriminatiebeleid. 

Lokaal beleid krijgt een hoofdrol
Een andere vaststelling is dat het lokale beleid de voorbije 10 jaar geleidelijk aan 

een hoofdrol is gaan spelen in het (kinder)armoedebeleid. Federaal was er de pro-

jectoproep ‘Kinderen eerst : lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing 

van kinderarmoede’ en de ‘Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede’. 

Vlaanderen gaf vanaf 2014 een extra subsidie aan lokale besturen die – op basis 

van 7 indicatoren – het grootste kinderarmoederisico kenden. Er waren projectop-

roepen rond lokale kinderarmoede, lokale netwerken werden opgericht en actieplan-

nen geschreven. Intussen hevelde de Vlaamse overheid de subsidies kinderarmoede 

Armoede reikt nu eenmaal veel verder dan de bedelaars die je op straat ziet. Het is meer dan blut zijn of 
met een knorrende maag zitten. Armoede verschuilt zich ook in Vlaamse woonkamers en uit zich in het 
ontbreken van sociale contacten, slechte huisvesting, minderwaardige jobs, slechte gezondheid en lage 
scholing. Toch wordt armoede in Vlaanderen gewoonweg genegeerd. Het is hoog tijd om in te grijpen.
Voor meer info surf naar www.decenniumdoelen.be

Mieke kan geen medicijnen 

kopen want haar zoontje 

heeft schoolboeken nodig.
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over naar het Gemeentefonds, waardoor ze niet langer geoormerkt zijn voor de be-

strijding van kinderarmoede. 

Lokaal inzetten op kinderarmoede heeft voor- en nadelen. Steden en gemeenten 

kennen de lokale context goed en zijn daarom vaak goed geplaatst om er op in te 

spelen. Anderzijds missen lokale besturen hefbomen om armoede structureel terug 

te dringen. Dat maakt dat inzetten op lokale armoedebestrijding ook risico’s in-

houdt. Een daling van de lokale armoedecijfers is immers niet per sé resultaat van 

een goed armoedebeleid, en vice versa. Sommige lokale besturen willen net niét 

uitblinken in armoedebestrijding, uit vrees om kwetsbare mensen uit naburige ge-

meenten aan te trekken. Ze deinzen bijvoorbeeld terug om te investeren in sociale 

woningen of opvang voor dak- en thuisloze gezinnen. 

De voorkeur voor lokale armoedebestrijding, houdt ook in dat er grote verschillen 

bestaan tussen gemeenten. Sommige gemeenten zetten sterk in op armoedebe-

strijding en hanteren een rechtenbenadering, bij andere gemeenten blijft de inzet 

beperkt tot kleine projecten die veeleer vanuit liefdadigheidsdenken vorm krijgen. 

Aanwezigheid van sterke lokale organisaties rond armoedebestrijding die het lokale 

beleid aansporen en voeden kan het verschil maken, tenminste als het lokaal be-

stuur met hen in gesprek gaat en hun voorstellen ter harte neemt. 

Al bij al leren we dat lokaal inzetten op armoedebestrijding zeker waardevol kan 

zijn, maar dat de Vlaamse en federale overheid niet mogen achterblijven. Zij heb-

ben de sleutels voor een structurele aanpak in handen. Bovendien zijn ze bevoegd 

om criteria te formuleren voor het armoedebeleid van lokale besturen en hen ertoe 

aan te sporen hun verantwoordelijkheid te nemen. 

conclusie en vooruitblik

De voorbije jaren zagen we meer aandacht voor kinderen in het armoedebeleid. Dat 

is een positieve evolutie, want kinderen waren nog vaak te weinig zichtbaar in de 

armoedebestrijding. Zoals iemand zei op een vergadering: “door de aandacht voor 
kinderarmoede, kwamen sommige OCMW’s tot het besef dat hun cliënten ook kin-
deren hebben”. Tegelijk is die evolutie nog niet voltooid: in belangrijke domeinen 

zoals wonen en inkomensbescherming blijft de specifieke positie van kinderen nog 

vaak onderbelicht.
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We zagen heel wat plannen, indicatoren en projecten met mooie ambities. Maar de 

resultaten blijven vooralsnog uit. Integendeel, de kansarmoede-index van Kind en 

Gezin blijft jaar na jaar verslechteren.

Verontrustend is dat dit geen aanleiding lijkt te geven tot een verhoogde sense of 

urgency. Zo is het nieuwe nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan voor de periode 

2016 (sic!) – 2019 er op het moment waarop we dit artikel schrijven nog steeds 

niet. Kan het dat de aandacht verslapt net nu de indicatoren steeds harder in het 

rood gaan knipperen?

Het lijkt erop dat de spilindex van de kinderarmoede al lang is overschreden. Het 

is tijd voor een beleid dat niet enkel doelen formuleert, maar tegelijk een sluitende 

aanpak garandeert om die doelen te halen. Een beleid dat prioritair inzet op het 

structureel terugdringen van de armoede en daarvoor haar grote hefbomen daad-

werkelijk en maximaal inzet. Een beleid waarbij verschillende overheden en beleids-

domeinen niet alleen hun acties samenbrengen in één tekst, maar ook écht hun 

beleid op elkaar afstemmen. Een beleid dat consequent mensenrechten en kinder-

rechten als kader hanteert. We zijn ervan overtuigd dat er dan echt resultaten zullen 

geboekt worden. En laat ons dat niet uitstellen naar 2050: dan zijn de kinderen die 

vandaag geboren worden al 33 jaar oud.
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If we remain grotesquely unequal, we shall lose all If we remain grotesquely unequal, we shall lose all 
sense of fraternity: and fraternity, for all its fatuity 

as a political objective, turns out to be the necessary 
condition of politics itself. 

_______________

Tony Judt 1Tony Judt 1Tony Judt

A democratic society is “mature”, that is to say that it 
has a quality that is allied to the quality of individual 
maturity which characterizes its healthy members. 
Democracy is here defi ned, therefore, as “a society 

well-adjusted to its healthy individual members. (…) 
In this society (…) exist an innate tendency towards 
the creation and recreation and maintenance of the 

democratic machinery. 
_______________

D.W. Winnicot 2D.W. Winnicot 2D.W. Winnicot
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Het beeld dat we hebben van armoede klopt niet. De 10 Armoedebarometers schet-

sen een beeld van meer dan 600.000 Vlamingen die leven in armoede, schetsen 

alleenstaande ouders, landgenoten met een migratieachtergrond, mensen met een 

handicap, mensen verborgen op het platteland, werkenden die in een ongezonde en 

te dure woning leven, … Tegelijkertijd is deze schets onvolmaakt. We hebben im-

mers geen beeld van mensen die leven aan de rand van armoede, die huren op de 

private markt, of die leven aan de rand van de samenleving, zonder papieren.

Deze schets stelt zwart op wit dat arm zijn niet hun schuld is. Dat uitgesloten of 

gediscrimineerd zijn niet hun keuze is. Dat werken niet altijd de oplossing is. …

Deze schets stelt zwart op wit dat armoede een onrecht is, dat het een probleem 

van de samenleving is, van een samenleving die ongelijkheid produceert.

Armoede en ongelijkheid ondermijnen de samenleving3. Ongelijkheid verkleint het 

vertrouwen tussen mensen, waardoor de sociale samenhang afneemt. Ongelijkheid 

legt een hypotheek op de democratie en onze rechten. Ongelijkheid creëert een 

algemeen onwel bevinden.

Armoede vraagt dus een verhaal over ongelijkheid en onrecht.

het is tijd voor een ander beleid

Streven naar meer gelijkheid is dus geen kwestie van een allesomvattende nivelle-

ringsoperatie of de politieke vertaling van een afgunstcultuur. Het is een basisbegrip 

om een ethische wenselijkheid (de verdelende rechtvaardigheid) te combineren met 

een sociaal-economische noodwendigheid. 

Meer gelijkheid houdt rekening met een superdiverse samenleving, met nieuwe ri-

sico’s (zoals milieuproblemen), nieuwe uitdagingen (de ontwikkeling van de gen- en 

informatietechnologie) en een veranderende sociale demografi e. Herverdeling is dus 

geen oubollig concept maar een hefboom om de economie en de samenleving op 

andere sporen te zetten. 

HET IS TIJD VOOR 
EEN ANDER VERHAAL

4.
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Het vraagt het heroriënteren van beleid (fiscaliteit, sociale zekerheid, energie, wo-

nen, …) in functie van rechtvaardigheid en billijkheid. Het stelt herverdeling cen-

traal.

het is tijd de rechten van de mens  
toe te kennen

Armoede en ongelijkheid bestrijden betekent aan ieder de rechten van de mens 

toekennen. Zonder rechten te verwarren met plichten, zonder rechten te vervangen 

door kansen, zonder mensen te culpabiliseren.

Daarbij moeten racisme en discriminatie radicaal bestreden worden. De middelen 

zijn er, de recepten zijn gekend, ze moeten enkel toegepast worden. Armoede door 

racisme en discriminatie is een uitdaging voor onze samenleving.

Het verbinden en insluiten van ieder is nodig. Mobiliserende organisaties vanuit het 

middenveld, die verbindend werken, bouwen aan solidariteit tussen mensen. Zij 

kunnen bruggen vormen waardoor iedereen kan deelnemen. 

Mensen zijn vandaag meer dan ooit solidair. Deze solidariteit kunnen we gebruiken 

als een hefboom om armoede, ongelijkheid, racisme en discriminatie te bestrijden. 

rechten toekennen vraaGt herverdelinG

De uitbouw van een solidaire samenleving waar middelen op een eerlijke wijze ge-

ind en daarna rechtvaardig herverdeeld worden is een noodzaak. 

Het uitwerken van een eerlijk belastingsysteem is nodig, waar de sterkste schouders 

effectief de zwaarste lasten dragen, en de zwaksten ondersteund worden. 

Het Mattheus-effect in alle maatregelen uitbannen is het uitgangspunt. Dit is een 

rechtvaardige herverdeling die niet meer geld kost, maar wel armoede en ongelijk-

heid radicaal vermindert .

Bovendien blijft het belangrijk dat alle overheden de armoedetoets toepassen om 

te vermijden dat bij overheidsbeslissingen de laagste inkomenscategoriën getroffen 

worden.
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het is tijd de rechten van de mens  
uit te putten

Samenleven begint bij de eigen woning. Een goede en betaalbare woning voor ieder-

een is nodig. Het doel daarbij is de woonlasten onder de 25% van het gezinsbudget 

te houden. Lage huurprijzen en kwaliteitsvolle woningen zijn een noodzaak. De 

financiële middelen zijn er, we moeten die enkel volgens de noden verdelen over 

huur en eigendom.

Een goede woning zorgt voor een ‘gezondere’ omgeving. Een gelijke gezondheid onaf-

hankelijk van inkomen, sociale status, opleiding, etnische afkomst, … is de uitdaging. 

De verdere uitbouw van een sterke, brede en universele ziekteverzekering die steunt op 

solidariteit tussen arm en rijk, ziek en gezond en jong en oud is nodig. Ook de Vlaamse 

Sociale Bescherming, die onder meer instaat voor de ouderenzorg, moet een échte 

sociale verzekering worden die solidair gefinancierd wordt met inkomensafhankelijke 

premies. Gelijke gezondheid vraagt meer selectieve beschermingsmaatregelen zoals de 

verhoogde tegemoetkoming, het statuut chronisch zieken en de Maximumfactuur en 

daarnaast moet ingezet worden op preventie en geestelijke gezondheidszorg.

Samenleven begint vroeg. Alle jongeren, ongeacht hun afkomst, gender, religie 

of levensbeschouwing, seksuele geaardheid of handicap, moeten mee kunnen en 

meegenomen worden. De uitdaging is om ‘zwakke’ leerlingen voorrang te geven, het 

onderwijs mee op hen af te stemmen en te werken aan gelijke uitkomsten tussen 

‘zwakke’ en ‘sterke’ leerlingen. Jongeren met een migratieachtergrond of met een 

lage socio-economische afkomst krijgen extra aandacht. Hiervoor moeten we ook 

solide systemen uitwerken die de combinatie van leren en werken op het oog heb-

ben, zoals duaal leren en werkplekleren.

Zonder inkomen is het moeilijk te kunnen deelnemen. Het optrekken van alle so-

ciale minima tot boven de armoedegrens, tot de grens waardoor mensen waardig 

kunnen leven4, is een vereiste. De uitdaging is gezinnen die net boven de grens 

vallen bijkomend te beschermen. Naast het verhogen van het minimumloon is een 

degelijke, toegankelijke en betaalbare kinderopvang en een performant systeem van 

gezinstoelagen nodig.

Arbeid blijft de bron van inkomen. De uitdaging is de creatie van nieuwe waardige 

jobs voor personen in armoede en kwetsbare groepen, met extra aandacht voor men-
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sen met een migratieachtergrond. Het promoten van inclusief ondernemerschap5, 

het creëren van jobs op maat in de sector van de sociale economie6 en in de regu-

liere dienstensector7 zijn stapstenen. Het uitbouwen van solide systemen van zeker-

heid en systemen van leren en werken gedurende de hele loopbaan waardoor men-

sen blijvend deel kunnen nemen, vormt de basis voor een gelijkere samenleving.

Armoede bestrijden vraagt een ander verhaal en een ander beleid: een verhaal van 

ongelijkheid en onrecht, een beleid van herverdeling en het toekennen van rechten.

Decenniumdoelen zet nog scherper in op dit verhaal en dit beleid.

namens Decenniumdoelen2017

Jos Geysels
voorzitter Decenniumdoelen2017

Michel Debruyne
coördinator Decenniumdoelen2017

1  Tony Judt, Ill Fares the Land

2  D.W. Winnicot. Thoughts on the Meaning of the Word democracy. April 1949. http://moderntimes-

workplace.com/archives/ericsess/sessvol1/Winnicottp446.opd.pdf 

3  Naar Tony Judt, Ill Fares The Land: A Treatise On Our Present Discontents. “ Inequality is corro-

sive. It rots societies from within.” 

4  We verwijzen hier naar het brede onderzoek rond referentiebudgetten, zie ook onder meer http://

www.menswaardiginkomen.be/ 

5  Inclusief ondernemen vertrekt van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedere burger op beroeps-

actieve leeftijd een arbeidsplaats verdient die afgestemd is op zijn loopbaanontwikkelingskansen 

en op de belangen van de ondernemer. Inclusie wordt gehanteerd als focus tegen uitsluiting op de 

arbeidsmarkt. 

6  Dit zijn de beschutte en sociale werkplaatsen en de lokale diensteneconomie

7  Dit kan binnen zorg en welzijn, en inspelend op noden op het lokale niveau
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“The test of our progress is not whether we add more 
to the abundance of those who have much; 

it is whether we provide enough for those who have 
too little.” 

_______________

Franklin D. Roosevelt
Second Inaugural Address, Wednesday, January 20, 1937 
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COLOFON

Decenniumdoelen2017 dankt nadrukkelijk de 
experten en de stuurgroepleden. Zij maakten deze 

publicatie mee mogelijk.

Ne zanger is een groep
“Verteld me noêt ni miêr: ne zanger is iet iênig

want da’s e leuge dad is reklaam
ne zanger is een groep da’ zing ek en da miên ek

een lieke zingde noêt of noêt alliênig
zonder al d’aender zou da ni’ gaan” 

_______________

 Wannes Van de Velde 
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